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

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

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

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

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

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

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

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

8. Του αρ. 4 παρ. 3 του  Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/  Α΄/15-09-2011) όπως ισχύει
σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  επιβάλλεται  κράτηση  0,07%  επί  της  αξίας  των
συμβάσεων εκτός ΦΠΑ υπέρ ΕΑΔΗΣΥ
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9. Του  αρ.  350  παρ.  3  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α/8-8-16)  όπως  ισχύει
σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  επιβάλλεται  κράτηση  0,06%  επί  της  αξίας  των
συμβάσεων εκτός ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ.

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

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

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

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

14. 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.

15. 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.

16. Την υπ’ αριθμ. 36951/1049/30-09-2020 ΥΑ Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΨΚΚΒ46ΜΤΛΚ-Κ6Ψ).

17. Την  υπ’  αριθμ.819  Απόφαση  δέσμευσης  ανάληψης  υποχρέωσης
ΑΔΑ:6ΕΒΡΟΞΧ1-696,  όπως  έχει  καταχωρηθεί  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  της
Υπηρεσίας μας για τον ΚΑΕ 0863α01 ύψους δαπάνης 32.000,00€ για εκτέλεση
εργασίας, προϋπολογισμού 2021

18. Την  υπ’  αριθμ.  900  Απόφαση  δέσμευσης  ανάληψης  υποχρέωσης
ΑΔΑ:6ΕΒΡΟΞΧ1-696,  όπως  έχει  καταχωρηθεί  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  της
Υπηρεσίας  μας  για  τον  ΚΑΕ  0863α01 ύψους  δαπάνης  32.000,00€  για
αντικατάσταση δαπέδων σε (8)οχτώ περίπτερα φιλοξενίας του Π.Π.Π.Α.-
“Η ΜΗΤΕΡΑ” 2021.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό διαγωνισμό και καλεί κάθε  ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά,
για την  για την αντικατάσταση δαπέδων σε (8)οχτώ περίπτερα φιλοξενίας
του Π.Π.Π.Α.- “Η ΜΗΤΕΡΑ”με συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 32.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 25.806€ χωρίς ΦΠΑ 24%), , ΚΑΕ 0863α01, 
του Π/Υ έτους 2021 του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

I. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία  τουλάχιστον    δέκα  
(10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  .

II. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ως εξής:
Τόπος αποσφράγιση Ημερομηνία.

αποσφράγισης
Ημέρα Ώρα

Τσόχα 5 - Αθήνα 10-05-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.30πμ

III. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν
είκοσι ημέρες (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  ακόμα  120
ημέρες.

IV. Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
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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 Προκήρυξης με τους όρους, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες
δίδονται  από  Τσόχα  5  -  Αθήνα,  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  τις  ώρες  εργασίας  των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

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.Το ΤΕΥΔ και  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  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.

XV. Ο  Διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα  συνημμένα
παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης αυτής ως εξής:

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

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΓΑΠΗ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1  ο  
Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στην  παρούσα  Προκήρυξη θα  πρέπει  να
υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο
του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας  Αττικής,  Τσόχα  5  Αθήνα
(Αμπελόκηποι),  μέχρι  και  την  ημέρα και  ώρα λήξης  υποβολής  προσφορών,
ήτοι έως την 10-05-2021 , ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 πμ σύμφωνα με το
ωρολόγιο  του πρωτοκόλλου  (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή
αποστέλλονται). 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται  οι  προσφορές που θα έχουν περιέλθει  στην Υπηρεσία
μέχρι  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  (σύμφωνα  με  το  ωρολόγιο  του
πρωτοκόλλου), δεν θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Α. έγκαιρα.
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 της εν λόγω προμήθειας,
τις οποίες και αποδέχονται.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν:
1.  Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  και  ιδιωτικού  δικαίου  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής.
2.  Συνεταιρισμοί,  συμπράξεις,  κοινοπραξίες  και  ενώσεις  φυσικών  ή  και  νομικών
προσώπων της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  Οι
ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου  να  υποβάλλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία
υποχρεούται  να πράξει  τούτο,  εάν κατακυρωθεί  σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της
κοινοπραξίας, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αρμοδίως στον Φορέα .
Σε κάθε  περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της  κοινοπραξίας  ευθύνονται  έκαστο,
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την προμήθεια
του είδους.

2.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 73,74 & 79 ν.4412/16).

Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  δεν  θα  πρέπει  να  ισχύει  κανένας  λόγος
αποκλεισμού των αρ. 73 & 74 του ν.4412/16. Περαιτέρω οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  επί  ποινή  απόρριψης,  τα  εξής
δικαιολογητικά:

Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Φορολογική ενημερότητα   
2. Ασφαλιστική ενημερότητα 
3. Εγγυητική Επιστολή  συμμετοχής 2%     
4.        To   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ.  

158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79του Ν. 4412/2016.
.i «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»:  
Πρόκειται  για  μια  υπεύθυνη  δήλωση  της  καταλληλότητας,  της
οικονομικής  κατάστασης  και  των  ικανοτήτων  των  επιχειρήσεων,  η
οποία  χρησιμοποιείται  ως  προκαταρκτικό  αποδεικτικό  σε  όλες  τις
διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το
κατώτατο  όριο  της  ΕΕ  σύμφωνα  με  την  158/2016  Απόφασης  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις  συμμετέχουσες
εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
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 δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  για  τις  οποίες
πρέπει ή είναι δυνατόν να  αποκλειστούν από τη σύναψη δη-
μόσιας σύμβασης.

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
.ii Το  ΤΕΥΔ δεν  περιλαμβάνει  τεχνικές  προδιαγραφές.  Καλύπτει  μόνο
τους  όρους  συμμετοχής  (προεπιλογή)  από  πλευράς  κριτηρίων
αποκλεισμού και επιλογής. Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί
το  δικαίωμα  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και  υποψηφίους,  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 του αρ. 79 του ν.4412/16).
.iii Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης  
δήλωσης

 Οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  να  υποβάλουν  με  την
προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. όπως αυτό
έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη στο οικείο
Παράρτημα υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16  και  την  διακήρυξη.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  ό,τι
προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφασης
της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΦΕΚ  3698/Α΄/16-11-2016)  περί  έγκρισης
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.
 Ειδικά  στο  μέρος  IV  «Κριτήρια  επιλογής»  ο  κάθε  
υποψήφιος θα συμπληρώσει μόνο την «α. Γενική ένδειξη για
όλα τα κριτήρια επιλογής».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που
συμμετέχει στην ένωση.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  Η προσφορά ένωσης οικονομικών
φορέων υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλους  τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την  ένωση είτε  από εκπρόσωπό τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην
προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής τού (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου, Α. Έλληνες

πολίτες 
2. To   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ.  

158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
όπως περιγράφεται και στην περίπτωση 3. του εδ. α. του παρόντος άρθρου.

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων, Α. Έλληνες

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

2. Η υποβολή του ΤΕΥΔ μπορεί να διενεργηθεί με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών
προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν. 
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Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  ανωτέρω  παραγράφων,  Α.

Έλληνες πολίτες. Διευκρινίζεται ότι :
 οι  απαιτούμενες   υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  από  τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 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.

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

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

4. Σε  περίπτωση  που,  εξ  αιτίας  ανικανότητας  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή
ανωτέρα  βία,  μέλος  της  ένωσης  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια  τιμή.  Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ.
του Κ.Κ.Π.Π.Α.

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

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

Άρθρο 2  ο  
Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών.

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

α.- Όλα τα ζητούμενα  δικαιολογητικά (σε ένα αντίγραφο, δηλαδή πρωτότυπο) του
άρθρου 1 παρ.2 της παρούσας τοποθετούνται  στον κυρίως φάκελο και  μέσα σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά».
 
β.-  Τα  τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και
μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά».

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, συνυποβάλλονται
τα αποδεικτικά της τεχνικής προσφοράς, ήτοι:

1. Έγγραφο (κατά προτίμηση με το λογότυπο της εταιρείας του προσφέροντα) με
τίτλο  «Τεχνική προσφορά» στο οποίο θα υπάρχει  τεχνική περιγραφή  των
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την  αντικατάσταση δαπέδων σε
(8) περίπτερα φιλοξενίας του Π.Π.Π.Α.- “Η ΜΗΤΕΡΑ” .

Η  τεχνική προσφορά θα φέρει υπογραφή  από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με την
σφραγίδα της εταιρείας.

2. Επί  ποινή  απόρριψης, βεβαίωση  επίσκεψης  στις  εγκαταστάσεις  του
Π.Π.Π.Α.-”Η ΜΗΤΕΡΑ” που βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 65-Ίλιον, (τηλ.
2132059838 κ. Καραγκούνης ), προκειμένου να λάβουν γνώση των  ειδικών
τοπικών συνθηκών.  Η βεβαίωση θα εκδίδεται από την τεχνική υπηρεσία και
υπογράφεται από τον Συντονιστή της Μονάδας 
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3. Υπεύθυνη  δήλωση  υπογεγραμμένη  (χωρίς  θεώρηση)  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

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

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

3. Έχει  λάβει  πλήρη  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  και  των
υλικών/προϊόντων που απαιτούνται για την συγκεκριμένη προμήθεια και
εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί  η προμήθεια/έργο θα εκπληρώσει  τις
συμβατικές  υποχρεώσεις  του  σε  πλήρη  συμφωνία  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης. 

4. Εγγυάται για για την εν λόγω προμήθεια/εργασία  που προσφέρει από
άποψη ποιότητας και ασφάλειας.

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

6. Μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Φορέα) θα έχει
την ευθύνη έναντι  του Νόμου να τηρήσει  όλες  τις  διατάξεις  που έχουν
σχέση με την εργατική Νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις για αμοιβές –
ωράριο  –  φορολογία  –  ατυχήματα  –  αποζημιώσεις  κ.λ.π.  για  το
προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιήσει,  καθώς  και  ότι  το  προσωπικό
φύλαξης δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με το Κ.Κ.Π.Π.Α..

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

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

11. Η  επιχείρηση   είναι  οικονομικά  και  χρηματοοικονομικά  επαρκής  για  να
φέρει σε πέρας την προμήθεια / έργο.

12. 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).

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.
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου,  να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,  τότε  αυτά συσκευάζονται
χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι, κατά περίπτωση:

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

Το ΤΕΥΔ, η υπεύθυνη δήλωση, η φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα,  που
κατατίθενται αποτελούν αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια του αρ. 80 ν.4412/2016
και  συνοδεύουν  την  προσφορά  του  κάθε  αναδόχου  ως  δικαιολογητικά  μειοδότη
εφόσον τελικά αναδειχθεί.

γ.- Τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται  επί ποινή απορρίψεως,
μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  και  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη
«Οικονομική προσφορά».
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της προμήθεια 
Η οικονομική προσφορά θα είναι διαμορφωμένη ως εξής: 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΗ   ΑΝΕΦ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ

Φ.Π.Α.

κ

 Λάβαμε πλήρη γνώση   των ειδικών τοπικών συνθηκών.
 Λάβαμε  πλήρη  γνώση της  τεχνικής  περιγραφής  την  οποία  αποδεχόμαστε

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

αποδεχόμαστε πλήρως.
 Χρόνος παράδοσης / εκτέλεσης του έργου / της υπηρεσίας ή προμήθειας:

όπως ορίζει οικεία πρόσκληση .
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

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

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

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

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

5. Η προσφορά απορρίπτεται  σε περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται
πολιτική  τιμών  πώλησης  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  εμπορίας  του
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προϊόντος  (τιμή  Dumping)  ή  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης.

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

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

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

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

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

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

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

13. Η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται εάν δεν είναι σαφής και κατανοητή.
14. Ο  προσφέρων,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει  εμπροθέσμως  ένσταση  κατά  της

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 3  ο  
Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών

Για την  τελική επιλογή του  αναδόχου κριτήριο  είναι  η  χαμηλότερη τιμή  εντός της
προϋπολογισμένης δαπάνης   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

                                        Αξιολόγηση προσφορών

1. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Προκήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπόψη
και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.

2. Η  Επιτροπή  αποσφράγισης  μετά  το  τέλος  διεξαγωγής  της  διαδικασίας
(αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  όλων  των  φακέλων),  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.

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

4. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ελέγχονται  από την Επιτροπή Αξιολόγησης
και  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  όπου  εισηγείται  στο  Δ.Σ  του  Φορέα   τον
οριστικό μειοδότη.

5. Μετά  την  επέλευση  των  έννομων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης
κατακύρωσης,  ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η
υπηρεσία,  καλείται  να  προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης,  προσκομίζοντας  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης.

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

Άρθρο 4°
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
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κατακυρωτική  απόφαση.  Ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  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.

Άρθρο 5  ο  
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών.

I. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

II. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για
την  αξιολόγηση,  ουσιώδες  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

III. Αποκλίσεις  από  όρους  της  Πρόσκλησης  ή  από  σημεία  των  τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί  στη Πρόσκληση ως απαράβατοι
όροι,  είναι  οπωσδήποτε  ουσιώδεις  και  συνιστούν  απόρριψη  προσφορών.
Κατά  τα  λοιπά  οι  προσφορές  μπορούν  να  απορριφθούν  εφόσον  ισχύουν
ένας ή περισσότεροι λόγοι που αναφέρονται στο αρ. 91 του ν.4412/16.  

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

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

VI. Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια,  στην  περίπτωση  δε
κλειστού διαγωνισμού, παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν
προσφορά  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους.  Προσφορά  που
υποβάλλεται  από  προμηθευτή  που  δεν  κλήθηκε  από  την  Υπηρεσία  δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον προμηθευτή.

VII. Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  να  παρευρίσκονται  στη
διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των
συμμετασχόντων  στην  προκήρυξη,  καθώς  επίσης  και  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που
ο  δικαιούμενος  δεν  παραστάθηκε,  λαμβάνει  γνώση  σύμφωνα  με  τα  όσα
ορίζει ο Ν.4412/16.

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

IX. Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά
παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως  εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν
να παρίστανται  αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο
του Διαγωνισμού.

X. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
 Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς.  Διαπιστώνεται  η

ύπαρξη  των  τριών  υποφακέλων  (Δικαιολογητικών,  Τεχνικής
προσφοράς  και  Οικονομικής  προσφοράς)  οι  οποίοι  και
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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  ∆ιαγωνισµού  αποσφραγίζει  πρώτα το  φάκελο των
δικαιολογητικών  και  ελέγχει  το  σύνολο  των  κατατεθειµένων
δικαιολογητικών   συµµετοχής των οικονοµικών φορέων.

 Εν συνεχεία η  Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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 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  παροχής υπηρεσίας/τις  επιλεγείσες  τεχνικές
λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος
θα  παράσχει  την  υπηρεσία  /  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 ∆ιαγωνισµού µπορεί
να  επικοινωνεί  γραπτά  µε  τους  υποψηφίους  και  να  θέτει
διευκρινιστικές ερωτήσεις.∆ιευκρινίσεις 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  ∆ιαγωνισµού  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.
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Άρθρο 6°

Εγγυήσεις  συμμετοχής και καλής εκτέλεσης σύμβασης

Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  εκδίδεται  υπέρ  του
συμμετέχοντος  ποσού  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%,  επί  της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή  516,12€.
 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς  που ζητά η διακήρυξη.
 Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  την
παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται
υπόψη.
 Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  και  να έχει  όλα τα ουσιώδη στοιχεία
του.

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 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του
Φ.Π.Α.,  και  θα  ισχύει   από  την  ημερομηνία  υπογραφής   της  σύμβασης  και  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
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και να
έχει  όλα  τα  ουσιώδη  στοιχεία  του.  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.
 Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16
καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

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

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

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

2. Κατόπιν η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον επιλεγέντα για την υπογραφή της
σχετικής  σύμβασης.  Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η
υπηρεσία,  υποχρεούται να προσέλθει  σε 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. 

3. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπο-
γράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

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

5. Η σύμβαση που  θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια (2)δύο μήνες με δικαίωμα
παράτασης αυτής, επιπλέον  (30) ημερών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήμα-
τος του Αναδόχου. 

6. Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη
και  των  δύο  συμβαλλομένων,  όπως  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  αρ.132
ν.4412/16, δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή και
έως και 50%, και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικα-
σία. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές ρή-
τρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

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

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύ-
ναψη σύμβασης) και στο άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16,
καθώς και όσα αναγράφονται στο άρθρο 10 και 11 του Παραρτήματος Δ (σχέδιο
σύμβασης) της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την αντικατάσταση δαπέδων σε (8)οχτώ
περίπτερα φιλοξενίας του Π.Π.Π.Α.- “Η ΜΗΤΕΡΑ” και απαιτείται να εκτελεσθούν
οι κάτωθι εργασίες:

Για  τα  (8)  οχτώ περίπτερα  φιλοξενίας  απαιτείται  η  αλλαγή  των  δαπέδων  σε  (4)
τέσσερις χώρους για το καθένα (θάλαμος παιδιών ,κουζίνα, διάδρομος ,play room),
λόγω επικινδυνότητας για την υγεία των παιδιών από τις φθορές οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί.

Η συνολική  επιφάνεια στην οποία θα γίνει  η  αντικατάσταση των δαπέδων στους
(4)χώρους  του  καθενός  από  τα  (8)οχτώ  περίπτερα  (θάλαμος  παιδιών  ,κουζίνα,
διάδρομος ,play room), είναι 120τμ/περίπτερο.

Τα δάπεδα έχουν επιλεχθεί  να είναι από  linoleum  διότι  είναι από φυσικό υλικό ,
κατασκευασμένα  από  λάδι  λιναρόσπορου,  ρετσίνι,κόκκους  ξύλου  και  φελλού  και
ορυκτά χρώματα,πεπιεσμένα σε μία και μόνο στρώση επάνω σε φυσική γιούτα και
γενικώς  φυσικά  υλικά  .Είναι  δάπεδο  εύκαμπτο,βραδύκαυστο,ιδιαίτερα  ανθεκτικό
στην  καθημερινή  χρήση  και  με  μεγάλη  διάρκεια  ζωής.  Οι  αντιστατικές,
αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητές του το καθιστούν ιδανικό για χώρους
όπου απαιτούνται υψηλές συνθήκες υγιεινής , όπως νοσοκομεία και σχολεία.

Το  συνολικό  εμβαδό  της  επιφάνειας  κάλυψης  είναι  περίπου  960τμ(120τμΧ8
περίπτερα)

Το συνολικό πάχος του δαπέδου θα πρέπει να είναι 2,5mm.

Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για το σκοπό αυτό είναι οι εξής:

 Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου,το οποίο αποτελείται από δύο επιστρώσεις
(μία συνθετικού και  μία βυνιλικού δαπέδου).

 Αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης.

 Στοκάρισμα αρμών και ρωγμών.

 Ομαλοποίηση δαπέδου με λείανση

 Αστάρωμα.

 Τοποθέτηση  νέου  δαπέδου  linoleum,  σε  ρολό  και  θερμοσυγκόλληση  με
κορδόνι,μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.

 Κατασκευή υγειονομικών γωνιών με τελειώματα από ειδικό αποπληκτικό καπάκι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΚΗΣ 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  ΔΑΠΕΔΩΝ  ΣΕ  (8)ΟΧΤΩ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΟΥ
Π.Π.Π.Α.-  “Η  ΜΗΤΕΡΑ”  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμό  …………………………
Προκήρυξή  σας.
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής
Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσόν  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν
υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχουν  καθοριστεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ  ΤΟ 
……………….. ……………….
………………..,  Τ.Κ. …………
  Έχουμε  την  τιμή  να σας γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσης

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας
…………………………………………  για  την  συμμετοχή  της  στον  διενεργούμενο
διαγωνισμό  του  Κ.Κ.Π.Π.Α   για  την   ανάθεση   εργασιών   που  αφορούν  την
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ (8)ΟΧΤΩ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ  Π.Π.Π.Α.-  “Η  ΜΗΤΕΡΑ”   σύμφωνα  με  την  υπ΄αρ………………Διακήρυξη.  Η
παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.

  Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης   μέσα  σε   τρεις  (3)  ημέρες   από  απλή  έγγραφη
ειδοποίησή σας.
  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
   Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  υποβληθεί
πριν από  την ημερομηνία λήξης της. 
   Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….

 (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Διακήρυξη). 

  Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσόν  της
παρούσης,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί  από το
Υπουργείο Οικονομικών για την τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διευθύνσεις:Αναστασίου Τσόχα 5
Α.Φ.Μ: 997497021
Δ.Ο.Υ: Ψυχικού

Τηλέφωνο: 2132031056
Fax:

ΚΑΕ:0863α01
CPV: 45430000-0

ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο ………/……..

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

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

ΑΡΘΡΟ 1  Ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάστασηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ
(8)ΟΧΤΩ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΟΥ  Π.Π.Π.Α.-  “Η  ΜΗΤΕΡΑ”  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελίδα 20 από 44





της οικείας Διακήρυξης  που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με απόφαση ΔΣ /
Κ.Κ.Π.Π.Α.  της  υπ’  αριθμ.  …………………. συνεδρίας,  προϋπολογισμένης  δα-
πάνης # .................... # € με ΦΠΑ ΧΧ% 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 αναπροσαρ-
μογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αι-
τία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επο-
μένων του.

3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού   (Διακήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη συνο-
δεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες,
αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ)  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας Σύμβασης  και  ενιαίο  με  αυτήν  κείμενο. Όλα αυτά  υπογράφονται  ανα-
λόγως  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
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά
με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε προμηθευτής δηλώνει ανε-
πιφύλακτα  ότι  αποδέχεται  όλους  τους  όρους που αναφέρονται  στην  παρούσα
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμ-
βαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρ-
μόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προ-
καλέσει 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  (2)δύο  μήνες  και  συγκεκριμένα  από
……………………. έως και ……………………, με δικαίωμα παράτασης αυτής,
επιπλέον  (30) ημερών κατόπιν αιτιολογημένου 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  για  χρονική  παράταση  της
σύμβασης  (κατά  το  μέρος  που  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  για  αύξηση  των
συμβατικών  υποχρεώσεων)  εφόσον  προκύψει.  Οι  παρατάσεις  αυτές  θα
εγκρίνονται  με  απόφαση Δ.Σ.  ή  πράξη Προέδρου και  ως  σαφείς,  ακριβείς  και
ρητές ρήτρες της σύμβασης δεν απαιτούν προηγούμενη γνωμοδότηση αρμόδιου
οργάνου, εφόσον αφενός, οι παρατάσεις προβλέπονται από όρους της σύμβασης
αφετέρου,  η  γνώμη  αυτή  είναι  απλή,  και  το  αποφασίζων  όργανο  μπορεί  να
αποφασίσει  ακόμα  και  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  περί  τούτου  σχετική
γνωμοδότηση  από  αρμόδιο  όργανο  (ΣτΕ  ΕΑ  153/02,  ΣτΕ  ΕΑ  726/05).  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 συμβατικών προϊόντων.

4. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο
αυτής νέος προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβα-
σης.

5. Το Κ.Κ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην περίπτω-
ση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε
στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας ή Υγείας ή
Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια
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στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς δι-
καίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβα-
τικές 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 συμβατι-
κών 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 επιβάλει, 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  οποιοδήποτε  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 υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 3  Ο  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 4  Ο  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Α. Παράδοση των ειδών.
1. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των

ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις  ελέγχου ποιότητας και  λοιπών
στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγ-
ματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξε-
τάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο
Κ.Κ.Π.Π.Α.  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  Β΄  της  οικείας
Πρόσκλησης .

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α., το αρμόδιο παράρτημα,
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της οικείας Σύμβασης και κάθε άλλο
αρμόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Π.Α.,  για την ημερομηνία που προτίθεται  να παρα-
δώσει/παρέχει το υλικό/υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα
Β’ της  οικείας Διακήρυξης .
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4. Προσκομιζόμενα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα απα-
ραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο
στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προμηθευόμενου είδους/παρε-
χόμενης υπηρεσίας, η ποσότητα κ.λπ.).

5. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους ή/και την εκτέλε-
ση υπηρεσίας με την δικαιολογία έλλειψης αυτού/ής, όταν διαπιστώνεται η κυκλο-
φορία 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 δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτι-
κά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολο-
γιακές 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 ανω-
τέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτω-
τος. 

Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις – ατυχήματα.
1. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από

αυτόν προσωπικό.
2. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 
3. Ο Προμηθευτής οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί

οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά αστική και ποινική
ευθύνη. 

4. Κατά την εκτέλεση της προμήθειες ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

5. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προ-
σωπικό  του  Προμηθευτή  ή  στο  προσωπικό  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.  ή  σε  γενικά  σε
οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγού-
μενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή από οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει απο-
κλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή
όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Γ. Παραλαβή.
1. Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή   θα  πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια

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

2. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών/υπηρεσιών  καλείται  να  παραστεί,
εφόσον το  επιθυμεί  ο προμηθευτής/προμηθευτής  και  διενεργείται  ποσοτικός  και
ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους από τους παρακάτω
τρόπους  χρειάζεται,  ανάλογα  με  το  προς  προμήθεια  υλικό/υπηρεσία  ή  και  με
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της κατά περίπτωση Πα-
ραρτήματος ή Δομής, επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας),
και συγκεκριμένα:

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

3. Σε  περίπτωση  που  η  επιτροπή  παραλαβής  απορρίψει  το  υλικό,  αναφέρει  στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.  Εφόσον κριθεί  από το αρμόδιο όργανο ότι  οι  παρεκκλίσεις  του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
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αιτιολογημένη  απόφαση  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του  υλικού  που
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί
στην  παραλαβή  του  υλικού  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

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  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.   

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

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις των αρ.200 έως 220 του Ν.4412/16.
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υλικών  στον  προμηθευτή  θα  γίνεται  με  βάση  την
συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά
αναγράφονται  αναλυτικά  στις  οικονομικές  τους  προσφορές,  μετά  από  κάθε
τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη Μονάδα. 

ΑΡΘΡΟ 5  ο  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει  αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει
κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του,
στην περίπτωση που :
 δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα 
 δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της

ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών, 
 το Κ.Κ.Π.Π.Α. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι σύμφωνα με τις

υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το Κ.Κ.Π.Π.Α.. 
 αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει  εργασίες

υπεργολαβικά 
 αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,

λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής
εκτελέσεως  σε  βάρος  του,  στο  σύνολο  ή  σε  σημαντικό  μέρος  των
περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή
των  προαναφερόμενων  ποινικών  ρητρών,  διατηρουμένου  του  δικαιώματος
καταλογισμού  σε  βάρος  του  αναδόχου  της  διαφοράς  τιμής,  άλλων  πρόσθετων
δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση
της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. σε
άλλο αναδόχου. 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.

3. Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της σύμβασης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας
με το Κ.Κ.Π.Π.Α., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές,
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βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι
αυτών  με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη σχέση.

4. Ο προμηθευτής  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που στρέφεται
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων
προσωπικών  ή  περιουσιακών  υλικών  ή  άλλων  αγαθών  παντός  τρίτου,
συμπεριλαμβανομένου  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.,  του  προσωπικού  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.,  των
ασθενών,  των επισκεπτών,  του  εξοπλισμού  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.,  ο  οποίος  κίνδυνος
προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

5. Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του
αναδόχου  που  προκλήθηκαν  από  την  άσκηση  ένδικων  μέσων  κατά   της
ταυτάριθμης προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

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

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

3. Στον  προμηθευτή/ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. ύστερα
από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις: 

Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον
που  θα  προκύψει,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  εκπτώτου
προμηθευτή/ανάδοχο. 

Προσωρινός  ή  οριστικός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από το  σύνολο  των
προμηθειών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του
Ν.4412/16.  Ο  αποκλεισμός,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  επιβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 10% της
αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του
δόθηκε  το  δικαίωμα  να  παραδώσει  τα  υλικά/υπηρεσίες  μέχρι  την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης, ανεξάρτητα εάν
τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο
από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από
τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του
δικαιώματος  λήψης  του  ποσού  που  δικαιούται  να  λάβει  από  τον
προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της,
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

4. Ο  κάθε  προμηθευτής  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  και  τις
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων
και  των  παραρτημάτων  της),  τους  όρους  της  προσφοράς  του,  καθώς  και  τις
υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου.
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Στην  αντίθετη  περίπτωση,  θα  υπάρχουν  κυρώσεις  όπως  αναφέρεται  σχετικά
παρακάτω.

5. Η  παρακολούθηση  της  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης  και  της
ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβή  των  συμβατικών  προϊόντων,  καθώς  και  η
σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από
το Κ.Κ.Π.Π.Α., κατά Παράρτημα ή και Δομή του.

6. Για κάθε  παράβαση όρου σύμβασης,  καθώς και  για  παράδοση μη συμβατικών
προϊόντων /  υπηρεσιών (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 5% της
σύμβασης και  σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με  το 10% της σύμβασης,
ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του
Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση
και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7  Ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας
και  με  την  κατάθεση   σχετικού  τιμολογίου.  Η  εξόφληση  θα  γίνει   με  έκδοση
εντάλματος πληρωμής αφού εγκριθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες 
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.  υπέρ της  ενιαίας
αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και
ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

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 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 8  Ο  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε
την  αριθ.   ………………………………………….     Εγγυητική  επιστολή   Καλής
Εκτέλεσης   της  Τράπεζας   …………………     ποσού   ………..  €
(…………………………………... ………………………………………………… ευρώ)  
Η ανωτέρω εγγύηση επέχει  θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει   την εκτέλεση των
όρων της σύμβασης. 
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ΆΡΘΡΟ 9  Ο  
ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφω-
να με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας Διακήρυξης 

2. Ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης  θα υποβάλει χρονο-
διάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να ενημερώσει τα αντίστοιχα τμήματα του
Παραρτήματος .

3. Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελλη-
νικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

4. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες
της επιστήμης και της τέχνης, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του Παραρτήμα-
τος και μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία

5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή ει-
σφορών  τους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  για  το  προσωπικό  που
απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

6. ΟΑνάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπι-
κού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση
του Παραρτήματος  (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 Τεχνική Υπηρε-
σία του Κ.Κ.Π.Π.Α εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

9. Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  από  τον  Ανάδοχο,  χωρίς  να  προκαλέσουν  ανα-
στάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Παραρτήματος, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες .

10. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια
απογευματινής, ή βραδινής βάρδιας για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργί-
ας του Παραρτήματος , υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεν-
νόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

11. Η Τεχνική Υπηρεσία 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 Παραρτήμα-
τος.

12. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημ-
μελώς, το Κ.Κ.Π.Π.Α διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή
του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρ-
μόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

13. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με την  Τεχνική Υπη-
ρεσία του Παραρτήματος  όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συν-
θηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαί-
τερης 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 Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του
Κ.Κ.Π.Π.Α.
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ΆΡΘΡΟ 10  Ο  
ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ.

1. Ο προμηθευτής  παραιτείται  από κάθε  αξίωσή του έναντι  του  Δημοσίου  ή της
Μονάδας σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής
λειτουργίας  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  για  λόγους  δημοσίου
συμφέροντος.

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 προϋποθέσεις ή και
έως  και  50%,  και  μέχρι  του  ορίου  που  δεν  απαιτείται  άλλη  διαγωνιστική
διαδικασία. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές
ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

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 υπηρεσιακών αναγκών, και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Η υπηρεσία έχει   το διαπλαστικό δικαίωμα   μονομερώς να αυξήσει ή και να μειώσει  
στον  ανάδοχο  τις  συμβατικές  ποσότητες/υπηρεσίες  για  την  κάλυψη  τυχόν
εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει
εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Για πρόσθετες  ποσότητες/υπηρεσίες  που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη
και δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016,
αλλά  αποβλέπουν  στην  κάλυψη  επειγουσών  και  επιτακτικών  αναγκών  των
περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο
προμηθευτής  θα  υποβάλλει  οικονομικοτεχνική  προσφορά για  έγκριση,  εφόσον
του  ζητηθεί. Οι  προαναφερόμενες  ρυθμίσεις  αποτελούν   σαφείς,  ακριβείς  και
ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

6. Καθ’  όλη τη  διάρκεια  εκτέλεσης της  Σύμβασης,  ο Προμηθευτής  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.

7. Ο  Προμηθευτής  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.

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

9. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής 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.

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

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

ΆΡΘΡΟ 11  Ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

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

ΑΡΘΡΟ 12  Ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει  μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α.  και  του αναδόχου /  προμηθευτή,  η οποία θα
αφορά την εκτέλεση,  την  εφαρμογή ή  γενικά τις  σχέσεις  που δημιουργούνται  από
αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
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Η σύμβαση αυτή κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  εκτός  καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών διέπεται δε από τις διατάξεις του ν. 4412/16 όπως έχουν
τροποποιηθεί  και  ισχύουν  και  αφού  συντάχθηκε  αναγνώστηκε  και  βεβαιώθηκε
υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Τα δύο
(2) κράτησε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και
τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 55400 ]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 ]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Τζιβαέρης , τηλ. 2132015778.

- Τηλέφωνο: [ Προμηθειών: 213 2031 Ο56]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr ]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  
[http://www.kkppa.gr/ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): 45430000-0

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ………………………………..… ]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [  ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [  ]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [οικ προκ.………….…………………….

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»iii ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...................]

[…...............]

[…………….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή 
χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους 
άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
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Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[       ]Ναι [         ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

• δωροδοκίαix,x·

• απάτηxi·

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

[         ] Ναι [           ] Όχι
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πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[       ],

σημείο-(-α): [       ],

λόγος(-οι):[       ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxiii

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψιν της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvi

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός 
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 
αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

[] Ναι [] Όχι
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καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
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Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους και  της  οποίας  ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους  από  250  εργαζομένους και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50
εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iii Έχει  δηλαδή  ως  κύριο  σκοπό  την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων ατόμων.

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viΕπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄  του Μέρους ΙΙ  του
Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viii Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της  24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την  ηθική  αυτουργία  ή  την  απόπειρα εγκλήματος,  όπως  αναφέρονται  στο άρθρο  4  της  εν  λόγω απόφασης-
πλαίσιο.





xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309 της
25.11.2005,  σ.15)  που  ενσωματώθηκε  με  το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L  101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".

xv Η εν  λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx Λαμβανομένου  υπόψιν  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxii Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο  μικρά  ποσά των φόρων ή των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης δεν  έχουν καταβληθεί,  ή  όταν  ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.





xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.




