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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καβάλα  02-08-2016 
 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     Αρ. Πρωτ: 5483 
 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                             
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            
       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             
                   - ΝΠΔΔ -                                                          
 
Ταχ. Δ/νση.  Τέρμα Ιοκάστης, 65404, Καβάλα 
Πληροφορίες: Δάγλας Κ. Διονύσιος                                        
Τηλ.  2510-241930 
Fax.  2510-241997 
e-mail: daglas@1188.syzefxis.gov.gr 
Site : www.kkppamth.gr 
 

Διακήρυξη 7η 2016 
Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού 

 
Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του 
κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   
   
Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 %   
35.000.00 € 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ – ΟΧΙ) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

04-08-2016 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09:00 
π.μ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Τόπος διενέργειας : 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης  
Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  - Τ.Κ. 65404  
 
Άρθρο 1  
Α 
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες Διατάξεις: 
 

1. Το Ν. 4025/2011(Φ.Ε.Κ. 228/τ.Β΄/02-11-2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.» 
2. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013«περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών  

προσώπων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 16/Α/23-01-2013) 
3. Του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Αναδιοργάνωση του Υ.Υ. & Κ.Α. και 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 
5. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
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6. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  

7. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10-7-2007) Κανονισμός προμηθειών 
Δημοσίου καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους  
του Υπουργείου  Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν 
λόγω ΠΔ.  

8. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων , 
προµηθειών και υπηρεσιών.» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.  

9. Tο  Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”  

10. Την αριθµ. Α3- 1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης 
προϊόντων πετρελαίου  

11. Τις διατάξεις του Ν 3054/2002 ΦΕΚ 230 /Α/02.10.2002 « Οργάνωση της 
αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει » 

12. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών  

13. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις”  

14. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες”  

15. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατα τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) 
“Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

16. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/05-06-2003) «προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35της 09-06-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

17. Το Π.Δ.370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/14-09-1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινό Δίκαιο και 
τροποποίησης αυτού» Π.Δ. 105/2000(Φ.Ε.Κ. 100/Α/17-03-2000) 

18. Του εδαφίου στ. παρ. 1 άρθρο 55  του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/1994), 
σύμφωνα με το οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% 
για την προμήθεια υλικών και  8% για την προμήθεια υπηρεσιών. 

19. Του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2012) άρθρο  9 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 
118/2007» & άρθρο 10 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».  

20. Του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/2012) άρθρο 238 «τροποποίηση διατάξεων 
για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο 
θα επιβάλλεται κράτηση 0,10%  επί της αξίας των συμβάσεων , εκτός Φ.Π.Α. 
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21. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α). 

22. Το Ν. 3886/2010 “Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών 
προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'/25-1-2013) 
“Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια 
Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε 
τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων 
Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» 
και άλλες επείγουσες διατάξεις” και µε το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90 Α'/18-4-2013) “∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” και ισχύει.  

23. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) 
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

24. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013(A' 107) «Επείγοντα µέτρα  εφαρµογής  των 
νόµων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».  

25. Το Ν. 4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις”  

26. Του Ν.2859/2000  ΦΕΚ 248 τ.Ά /07/11.2000 Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ όπως 
ισχύει  

27. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-7-2010 ).Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις  

28. Του Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152 τ.Α/01.07.2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
μεσοπρόθεσμου  πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 

29. Της με αριθ. Α2.861/14-08-2013 (Φ.Ε.Κ.2044/Β΄/22-08-2013) Υ.Α. περί 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.  

30. Της με αριθ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) περί ορισμού 
χρηματικών ποσών.  

31. Της με αριθ. 35130/739/09-08-2010 Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010 «περί 
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 της παρ. 1 του Ν. 2362/95 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων , 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  
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Β 
 
1. Την με αριθ. Δ9/οικ. 25479/6967 Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε 

στο  Φ.Ε.Κ. 432/16-06-2015/Υ.Ο.Δ.Δ.Δ περί σύστασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ και περί 
ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. , όπως 
αυτή  τροποποίησε την με αριθ. Δ30/31972/1-10-2013 Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. Φ.Ε.Κ. 481/07-10-2013/ Υ.Ο.Δ.Δ., η οποία  
τροποποιήθηκε εν μέρει με την  αριθ. Δ30/7598/178/192/24-3-2014 Υπουργική 
Απόφαση  και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 192/8-4-2014/Υ.Ο.Δ.Δ., και την με αριθ.  
Δ9/4160/1123/17-02-2016 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
87/19-02-2016/ Υ.Ο.Δ.Δ. 

2. Το με αριθ . πρωτ. 3777/24-05-2016 αίτημα έγκρισης δαπάνης του Κέντρου 
Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  

3. Τη με αριθ.   Θέμα 9ο 5/26ης Συνεδρίασης/ 28-06-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 

4. Τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. , έτους 2016 και τις πιστώσεις 
αυτού στον Κ.Α.εξόδων 1413 Προμήθεια συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
γενικά. 

5. Την με αριθ. 304/31-05-2016 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.  
6. Την με αριθ. Πρωτ. 5162/18-07-2016 αρχική – πρώτη  διακήρυξη με αριθ. 

6/2016  για την  προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των 
προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   

7. Την με αριθ. Θέμα 1ο 1/31η Συνεδρίαση της 01ης-08-2016 Απόφασή του  Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του 
διαγωνισμού .  

8. Τα αιτήματα  που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια - 
αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος 
Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   
Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 %   
35.000.00 € 
 

Χρονική διάρκεια ισχύος της προμήθειας 
 
Η προμήθεια των αναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα από την 
υπογραφή σχετικής  σύμβασης και έως την ολοκλήρωση  της προμήθειας – 
αντικατάστασης , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' και 
του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε συμφωνία  με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  



Σελίδα 5 από 40 
 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την 
προμήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Β', και Γ΄.  
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα 
Παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής , ως εξής: 
 
1. Παράρτημα Α΄    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2. Παράρτημα Β΄     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. Παράρτημα Γ'                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4. Παράρτημα Δ'                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5. Παράρτημα Ε'                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
    
Τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού , καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες, για  την ανωτέρω προμήθεια, δίνονται  από το Γραφείο Προμηθειών του 
Κέντρου, οδός Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα και στο τηλέφωνο   2510 241930 Δάγλας Κ. 
Διονύσιος κατά τις εργάσιμες ηµέρες και  ώρες.  
 
Κατά την  διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες 
στον διαγωνισμό  ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους , που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης.  
 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι 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 στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να 
επικαλεστούν άγνοιά τους.  
 
Τα Παραρτήματα Β , Γ , Δ, Ε αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης, και η μη 
συμμόρφωση των υποψηφίων με τους όρους τους αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς.  
 

                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                         του Κ.Κ.Π.Α.Μ.Θ. 
                           
  
 

                      Σωτήρης Π. Σωτηριάδης                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 1ο 
Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο 
του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ.  (Τέρμα Ιοκάστης,  Καβάλα 65404,  τηλ. 251 0 241 930 ), μέχρι 
και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (04-08-2016, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 09:00 π.μ.).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα κατατεθούν αυτοπρόσωπος 
από τους υποψήφιους προμηθευτές μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι 
προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά και να παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη (παρ. 4 και 5 του αρ. 
11 του ΠΔ 118/2007) 
Δε θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν 
παραλήφθηκαν  στο Πρωτόκολλο  του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ. έγκαιρα , δηλαδή μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν: 
 
Ι. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
ΙΙ. 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 τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 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 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά 
τους, και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά 
(έμπροσθεν θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο) :  
 
 Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το Ν. 
4250/14, στην οποία:  

Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  
Β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από 
τα ακόλουθα: 
Α1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
Α2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1)  και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
Α3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27. 11.1995, σελ. 48). 
Α4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3424/2005 (Α΄305). 
Α5. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
Α6. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της 
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος 

3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος 

4. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς 
ασφάλισης του προσωπικού- φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις 

5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την 
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους.  

6. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του 
εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό 
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Ότι ο υποψήφιος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημοσίου. 

8. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του της 
παραγράφου δ του άρθρου 2 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η 
προμήθεια των εν λόγω προϊόντων. 

9. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

10. Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
11. Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό με 

αμετάκλητη απόφαση. 
12. Να δηλώνεται ότι η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

επαρκής. 
13. Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 
14. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ.  και ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

15. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. Απουσία αυτής συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

16. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

17. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του είδους ή 
των ειδών για τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

18. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ. για αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

19. Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Κατάθεση πιστοποιητικού που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία τόσο της κατάθεσης της 
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προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1274/27-12-
2013 Απόφαση Γ. Γρ. Δημοσίων Εσόδων. -ΦΕΚ 3398/Β΄/31-12-2013). 

 
Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύουν την εγγραφή τους στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (όπως το Γ.Ε.ΜΗ.) εφόσον απαιτείται η 
εγγραφή τους από την κείμενη νομοθεσία ,από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένοι για την δραστηριότητα που ζητά η διακήρυξη. Σε περίπτωση που δεν 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η εγγραφή του υποψήφιου προμηθευτή σε 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ., τότε θα υποβάλλεται Υπεύθυνη 
Δήλωση περί μη υποχρέωσης εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 
6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το Ν. 4250/14, στην 
οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  

 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1)  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).απάτη, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού  
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28. 6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305).για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 
του προσφέροντος. 
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Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 
 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς 
ασφάλισης του προσωπικού- φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις. 
 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους, εφόσον αυτό απαιτείται από τις 
κείμενες διατάξεις. 
 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες 
καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 
τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
 
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του της παραγράφου δ του 
άρθρου 2 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η προμήθεια των εν λόγω 
προϊόντων. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
 
Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
 
Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό με 
αμετάκλητη απόφαση. 
 
Να δηλώνεται ότι η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής. 
 
Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 
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Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από το Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ. και ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 
Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
 
Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του είδους ή των 
ειδών για τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 
 
Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση 
του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 
 
Κατάθεση πιστοποιητικού που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία τόσο της κατάθεσης της 
προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1274/27-12-
2013 Απόφαση Γ. Γρ. Δημοσίων Εσόδων. -ΦΕΚ 3398/Β΄/31-12-2013). 
Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύουν την εγγραφή τους στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (όπως το Γ.Ε.ΜΗ.) εφόσον απαιτείται η 
εγγραφή τους από την κείμενη νομοθεσία ,από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένη για την δραστηριότητα που ζητά η διακήρυξη. Σε περίπτωση που δεν 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η εγγραφή του υποψήφιου προμηθευτή σε 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ., τότε θα υποβάλλεται Υπεύθυνη 
Δήλωση περί μη υποχρέωσης εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες 
και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. 
  
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
 
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 
Συγκεκριμένα: 
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή εν ελλείψει αυτού πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή 
άλλης αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η σύσταση της εταιρείας.  
ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας και ελλείψει  αυτού σε περίπτωση που ακόμη 
δεν έχει δημοσιευτεί, πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που να προκύπτει η εκπροσώπησή της ή εν 
ελλείψει αυτού πιστοποιητικό από του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η 
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εκπροσώπηση. 
 
Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 
75) του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι 
αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης ή στο 
υποβαλλόμενο  ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας που να προκύπτει η εκπροσώπησή της ή στο υποβαλλόμενο 
πιστοποιητικό από του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση. 
 
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε 
ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
 
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 
με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 
οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
 
Κατάθεση πιστοποιητικού που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία τόσο της κατάθεσης της 
προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1274/27-12-
2013 Απόφαση Γ. Γρ. Δημοσίων Εσόδων. -ΦΕΚ 3398/Β΄/31-12-2013). 
 
Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύουν την εγγραφή τους στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (όπως το Γ.Ε.ΜΗ.) εφόσον απαιτείται η 
εγγραφή τους από την κείμενη νομοθεσία ,από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένη για την δραστηριότητα που ζητά η διακήρυξη. Σε περίπτωση που δεν 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η εγγραφή του υποψήφιου προμηθευτή σε 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ., τότε θα υποβάλλεται Υπεύθυνη 
Δήλωση περί μη υποχρέωσης εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
 Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι : 
το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
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Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 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 υπηρεσίας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

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

 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

I. 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 αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., 
τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο 
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται 
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται ανωτέρω. 
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

II. Η ημερομηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού, να φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα (30) τελευταίων 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

III. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο 
σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο 
N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από 
τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον 
παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

IV. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση 
με τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.  
1. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, 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 υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 

 
Άρθρο 2ο 
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 το διαγωνισμό, ειδικότερα: 
 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ». 
γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Α.- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας τοποθετούνται 
στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά». 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν  παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6, παρ. 1 περ.β’ του Π.Δ. 
118/2007) 
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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 συνυποβάλλονται σύμφωνα με το ΠΔ 

118/07 και τα παρακάτω: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση για την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

 
Επιπρόσθετα, για την φερεγγυότητα της εναρμόνισης των προδιαγραφών του 
παραρτήματος Β' συνυποβάλλονται και 
3. Έγραφα στην Ελληνική γλώσσα που να αποδεικνύουν τις απαιτήσεις των 

άρθρων του Παραρτήματος Β': 
2.2.2.  - 2.2.3.  - 3.1.1.  -3.2.1. 

Αν ζητηθεί από τον φορέα επιπρόσθετα και των : 
3.1.2.  - 3.1.3.  - 3.2.3. 

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 

Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να 
καταθέσουν μαζί με την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - 
και τα παρακάτω: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι 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. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως 
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων . 
 
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. και Ε.Π.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  

 



Σελίδα 16 από 40 
 

Γ.- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, 
μέσα στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική προσφορά»,  απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα 
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο),  διαμορφωμένα ως εξής:  
Γ1. Το έγγραφο οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή.  
Γ2. Τον πίνακα προϋπολογισμού του παραρτήματος Β' με υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη την τιμή του προμηθευτή στο Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ.  
 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή , και η συμφωνία  με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 
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. 

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

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

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

6. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των 
αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

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

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

10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται 
δωρεάν. 

 
Δ. Λοιπές διατάξεις για τις προσφορές. 
1. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν επίσης τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
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διορθώσεις.  
3. 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. 

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

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού 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. 

6. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού δεν κωλύει τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

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

8. 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. 

9. 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. 

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εξήντα (60) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 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. 

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

12. 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 του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. 

13. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

14. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα”. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του 
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ενδιαφερομένου. 
 
Άρθρο 3ο 

Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας,  προϋπολογισμένης δαπάνης 
35.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και την τελική επιλογή του 
προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
που αναλύονται στο Παράρτημα Β' και Γ΄. 
Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  προσφορές που έχουν 
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. 
Η Επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση), συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει 
σχετικά στο Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ.:  
 
Α. Την κατακύρωση του ανάδοχου. 
Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Γ.  Την απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών με αιτιολογημένη απόφασή τους. 
Δ. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεση 
της προμήθειας του υλικού. 
Ε. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο πρακτικό 
πάντα ομοίως με αιτιολογημένη απόφασή τους. 
Ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους 
οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων 
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 
Η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό  
Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ.  το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή 
την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή 
απαίτηση του προμηθευτή.  
Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές. 
Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 
Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην 
προθεσμία που τους ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται 
υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά τους και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Μονάδας και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/07 
κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 32 μέχρι 34 του 
Π.Δ.118/07. 
 
Άρθρο 4° 
Διοικητικές προσφυγές – Ενστάσεις. 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
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στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί 
να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του 
Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) 
χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). 

 
Άρθρο 5ο 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 
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. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών 
που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει αμέσως μετά την λήξη του 
χρόνου υποβολής των προσφορών, στην αποσφράγιση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού 
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. 
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο την 
χαμηλότερη μόνο τιμή.  
5.1. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο 

χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισµού,  µε την 
εξής διαδικασία: 

5.2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
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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 νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο 
του ∆ιαγωνισµού. 

5.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
5.3.1. Αποσφράγιση του Κυρίως Φακέλου, του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής,  και της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε ενός 
συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα, έλεγχος και αξιολόγηση των 
∆ικαιολογητικών συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η 
ύπαρξη των τριών υποφακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής 
προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και 
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των 
Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται στο σύνολό τους ανά 
φύλλο. 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. 

5.3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο που επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο. 

5.3.3. 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.  

5.3.4. Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται 
χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η 
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  

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

5.3.6. Εν συνεχεία η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει το φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς και ελέγχει το σύνολο της τεχνικής 
προσφοράς των οικονοµικών φορέων. 

5.3.7. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των 
τεχνικών προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, όπως επίσης και της τεχνικής 
προσφοράς που υπέβαλαν σε Πρακτικό με αιτιολογημένη αποδοχή ή 
την αιτιολογημένη απόρριψη των Δικαιολογητικών ή και των 
Τεχνικών Προσφορών των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων 
ξεχωριστά, το οποίο πρακτικό υπογράφει και σφραγίζει. 

5.3.8. Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς, έλεγχος και 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων. Μετά την παραπάνω διαδικασία oι 
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σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 
επαναφέρονται για αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, μόνο 
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο 
όργανο, για την αποσφράγισή τους. 

5.3.9. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται.  

5.3.10. 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. 

5.3.11. 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. 

5.3.12. Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
συμπληρώνει στο πρακτικό τα αποτελέσματα της οικονομικής 
αξιολόγησης, στο οποίο αναδεικνύει την προσφορά χαμηλότερης 
τιμής σε συσχετισμό με την συμφωνία  με τους όρους των  τεχνικών  
προδιαγραφών που αναλύονται στο Παράρτημα Β. 

 
Άρθρο 6° 

Παράδοση – παραλαβή – πληρωμή. 
 

1. Μετά την ανάληψη της προμήθειας – έργου , και   κατά την υπογραφή της  σύμβασης 
θα συμφωνηθούν τρία τμήματα παράδοσης. Μόλις τελειώνει το κάθε τμήμα θα 
γίνεται έλεγχος από την επίβλεψη του φορέα μας και θα υπογράφεται πρωτόκολλο 
παραλαβής-παράδοσης. 

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

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, 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 
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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. 

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

5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/97. 

6. Οι  κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνουν τον 
προμηθευτή και είναι οι εξής: 

α) Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας 
αρχής δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%  
β) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών 

7. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 
 

Άρθρο 7ο 
Διάρκεια – επέκταση – διακοπή  σύμβασης. 

 
1. Η προμήθεια των αναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα από 

την υπογραφής σχετικής  σύμβασης και έως την ολοκλήρωση  της προμήθειας, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' της Διακήρυξης. 

2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή  
διακοπής λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  για οποιοδήποτε λόγο , ή για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος. 

3. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και 
των δύο συμβαλλομένων. 

 
Άρθρο 8° 

 
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.  

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

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

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

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 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 
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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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα με 
το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 
το γνωρίσουν εγγράφως  στο Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. και να ζητήσουν ένα πλήρες 
αντίγραφο. Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να προβούν 
στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών ανά 
παράρτημα ή δομή του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  για την ορθή κατάρτιση της προσφοράς 
τους στο σύνολο των ειδών για τα οποία προσφέρουν. Ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την εκτέλεση της 
προμήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται 
περιοριστικά: 

 Πυρκαγιά  
 Πλημμύρα 
 Σεισμός 
 Πόλεμος 

9. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, 
όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η 
εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο 
Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα 
περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 9° 
 
Η προσφορά θα  δοθεί για όλη την ποσότητα , ως εξής: 

1. ανά τεμάχιο ( όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Γ΄ της 
διακήρυξης ) 

2. και ανά είδος εργασίας  
α) καθαίρεση κουφωμάτων και τοποθέτηση των νέων 
κουφωμάτων 
β) προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρου στο κάτω πλάτος 
ανοίγματος.  
γ) προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για συρόμενες πόρτες  έως 
600 κιλά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής 
προδιαγραφής.  
δ)  προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες 
έως 2 μέτρα , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής 
προδιαγραφής. 
ε)  προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες 
έως 3,5 μέτρα , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής 
προδιαγραφής. 

 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας  - τοποθέτησης – καθαίρεσης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των  Παραρτημάτων :  Α΄ - Β΄- Γ΄ 
  
  
  
  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας  - τοποθέτησης – καθαίρεσης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των  Παραρτημάτων :  Α΄ - Β΄- Γ΄ 
ΕΙΔΟΣ: (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Τεμάχιο 1Α …………………..€ 
Τεμάχιο 1Β  …………………..€ 
………………………  
………………………  
Συνολική τιμή προσφοράς για τα 
κουφώματα 

………………….,00 € 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας  - τοποθέτησης – καθαίρεσης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των  Παραρτημάτων :  Α΄ - Β΄- Γ΄ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

καθαίρεση κουφωμάτων και 
τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων 
 

…………………..€ 

προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρου 
στο κάτω πλάτος ανοίγματος 

…………………..€ 
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προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για 
συρόμενες πόρτες  έως 600 κιλά 

…………………..€ 

προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για 
ανοιγόμενες πόρτες έως 2 μέτρα 

…………………..€ 

προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για 
ανοιγόμενες πόρτες έως 3,5 μέτρα 

…………………..€ 

Συνολική τιμή προσφοράς  για εργασίες ………………….,00 € 
 

O Πρόεδρος  
  του Δ.Σ.  

                  του Κ.Κ.Π.Π. –Α.Μ.Θ.  
 
 
 

   Σωτήρης Π. Σωτηριάδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016: 

Για την αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του 
Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας -  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
 

Ιούλιος 2016, Καβάλα. 

1. Γενικά.  

Η παρούσα συγγραφή ανάγεται στην διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του 
κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας -  Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   
Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του φορέα μας 
(http://www.kkppamth.gr) στον σύνδεσμο Νέα-Ανακοινώσεις και συνοδεύεται μαζί 
με τα παρατήματα Α' ,Γ' Δ΄ και Ε'.  

Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας έγινε σύμφωνα με: 

I. Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) από πλευράς ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων. 

II. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά. 
III. ΕΛΟΤ ΤΠ 1502-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες. 
IV. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό. 
V. Επιθυμίες του φορέα μας σε ότι αφορά τις ανάγκες, την πρακτικότητα και την 

αισθητική. 
 

Τα παραπάνω επιβάλλεται να τηρηθούν στην κατασκευή, καθαίρεση και 
τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών. 

Στο εν λόγο παράρτημα παρουσιάζονται σε κάθε άρθρο ξεχωριστά τα εξής: όροι και 
οι προϋποθέσεις του προμηθευτή από πλευράς τεχνικής, οι τεχνικές προδιαγραφές 
των υλικών, συγκεκριμένα των κουφωμάτων, υαλοπινάκων και τέλος των 
συνυφασμένων εργασιών. Στο παράρτημα Γ' υποβάλλεται ο πίνακας 
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προϋπολογισμού που περιλαμβάνει κατασκευαστικά στοιχεία για κάθε άνοιγμα 
ξεχωριστά και την συνολική δαπάνη. 

2. Όροι-Προϋποθέσεις.  

Ο μοναδικός ανάδοχος της προμήθειας προκύπτει σε συνέχεια της ολοκλήρωσης 
διαδικασίας του διαγωνισμού εφόσον ο φάκελος προσφοράς πληροί όλες την 
απαιτήσεις των παρών τεχνικών προδιαγραφών και του Παραρτήματος Α' και 
εφόσον η προσφορά κριθεί η καλύτερη σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής.      

2.1. Κριτήριο επιλογής. 

Όπως αναφέρεται και στο Παράρτημα Α' σαν κριτήριο επιλογής ορίζεται η 
οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού του 
Παραρτήματος.  

2.2. Προϋποθέσεις ανάδοχου. 

2.2.1. 

Ο φάκελος προσφοράς του ανάδοχου πρέπει να πληροί  όλες τις προϋποθέσεις του 
παραρτήματος Α'.  

2.2.2. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του οίκου 
εξέλασης προφίλ κουφωμάτων PVC που προτείνει στην προσφορά του, 
υποβάλλοντας και τα σχετικά παραστατικά προς απόδειξη τούτου.  

2.2.3. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να έχει την άδεια χρήσης των πιστοποιητικών του 
οίκου εξέλασης προφίλ κουφωμάτων PVC που προτείνει στην προσφορά του, 
υποβάλλοντας και τα σχετικά παραστατικά προς απόδειξη τούτου.  

3.Τεχνικές προδιαγραφές. 

3.1.Κουφώματα. 

3.1.1. 

Υλικό PVC με θερμοπερατότητα Uf μικρότερη ή ίση με 1,3  W/m²K.  

3.1.2. 

Υλικό PVC και μίγμα εξέλασης με προδιαγραφές χρήσης κλιματολογικών συνθηκών 
της περιοχής για την οποία προορίζονται.   

3.1.3. 
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Το Μίγμα εξέλασης του προφίλ PVC πρέπει να αποτελείται μόνο από πρωτογενές 
υλικό και καθόλου από ανακυκλώσιμο. 

3.1.4. 

Το Υλικό οπλισμού να είναι προϊόν του ίδιου οίκου προφίλ PVC. 

3.1.5. 

Χρώμα PVC σύμφωνα με τις περιγραφές του κάθε ανοίγματος.   

3.1.6. 

Η βαφή του PVC να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οίκου εξέλασης. 

3.1.7. 

Οι συνδέσεις μεταξύ κουφωμάτων θα γίνουν με κολόνα συνδυασμού. 

3.2.Υαλοπίνακες. 

3.2.1. 

Υλικό με θερμοπερατότητα Ug μικρότερη ή ίση με  1,1  W/m²K. 

3.2.2. 

Διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με τις διαστάσεις πλαισίου και τις απαιτήσεις του 
προφίλ πάχους ανάλογα με την περιγραφή του κάθε ανοίγματος διπλοί 4-16-5 → 
υαλοπίνακας 4mm - κενό 16mm - υαλοπίνακας 5mm με ενεργειακή επίστρωση ή 
τρίπλεξ διπλοί 3+3-16-5 → υαλοπίνακας 3mm-μεμβράνη- υαλοπίνακας 3mm-κενό 
16mm- υαλοπίνακας 5mm με ενεργειακή επίστρωση. 

3.2.3. 

Υλικό Ευρωπαϊκής κατασκευής. 

3.2.4.   

Κατασκευή με κρύα κόλληση, διπλοσφράγιστοι υαλοπίνακες.  

3.3.Εργασίες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει μέτρα κατασκευής για το κάθε άνοιγμα 
ξεχωριστά, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την ανάληψη κατά την 
υπογραφή σύμβασης θα συμφωνηθούν τρία τμήματα παράδοσης. Μόλις τελειώνει 
το κάθε τμήμα θα γίνεται έλεγχος από την επιτροπή επίβλεψης του φορέα μας και 
θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης από την επιτροπή Επίβλεψης 
και Παραλαβής.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τον τόπο που προορίζονται τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες και να σχηματίσει προσωπική αντίληψη σχετικά με όλες 
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τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή εξέλιξη και το κόστος 
προμήθειας, αποξήλωσης και τοποθέτησης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016 

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ( ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)   
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ,  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 30 από 40 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αριθ. Πρωτ.:…-……2016   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 
    
    

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ιοκάστης , 65404 - Καβάλα 
   
Προϋπολογισμός : ……………….. € με Φ.Π.Α.24%    
ΚΑΕ : 1413   
    
    

 
ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο ………/2016 

 
Εκτέλεση της  αντικατάστασης κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του 
Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας -  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προϋπολογισμού ……………. € με ΦΠΑ ( ......... € χωρίς ΦΠΑ ). 
 
Στην Καβάλα, σήμερα την ………………… έτους ……………. ημέρα …………………   στα 
Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης , οδός Τέρμα Ιοκάστης , Τ.Κ. 65404 - Καβάλα μεταξύ του Σωτηριάδη Σωτήρη, 
Προέδρου ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και της εταιρείας ……………………………………………………………….., που 
εφεξής θα αναφέρεται ως «Προμηθευτής» που εδρεύει 
…………………………………………………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 
…………………………………………….…., συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: 
 
Ύστερα από  Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 04-08-2016 για την 
αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος 
Χρονίων Παθήσεων Καβάλας -  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, έπειτα από την Απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ.  
της αριθ. …………………. Συνεδρίας, η Προμήθεια  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων 
των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   
πλέον Φ.Π.Α 24%, για ……………………………….. προϋπολογισμένης δαπάνης # 
.................... # €, σύμφωνα με του όρους τις αριθ. 07 / 2016 Διακήρυξης, καθώς 
επίσης και με την Τεχνοοικονομική Προσφορά του ανάδοχου, που επισυνάπτονται 
και αποτελούν ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 
(τόσο η οικεία διακήρυξη όσο και η προσφορά του προμηθευτή). Τα προς 
προμήθεια είδη τα οποία  αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς του Παραρτήματος 
Γ', είναι : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια – 

τοποθέτηση , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' της 
Προκήρυξης και των γενικότερων όρων αυτής.     

2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή  
διακοπής  λειτουργίας του Κέντρου ή Παραρτημάτων ή και Δομών αυτού για 
οποιοδήποτε λόγο, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

3. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη 
και των δύο συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει και να περατώσει την διαδικασία 
προμήθειας – τοποθέτησης   σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, σε τρία 
τμήματα, ως εξής:  
Α Τμήμα από α/α 1 μέχρι και  α/α 43,  και  α/α 106 & α/α 107  στο Παράρτημα 
Χρονίων Παθήσεων Καβάλας  στην Ελευθερούπολη Καβάλας. 
Β Τμήμα από  α/α 44 μέχρι και  α/α 63 στο Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ στην Καβάλα. 
Γ Τμήμα από  α/α 64 μέχρι και  α/α 102 και  α/α 105 στο Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ στην 
Καβάλα.   

2. Κάθε φορά που θα περαιώνεται  ένα τμήμα θα γίνεται έλεγχος από την 
επιτροπή παραλαβής και θα υπογράφεται μεταξύ του ανάδοχου ή από 
εκπρόσωπο του ανάδοχου και της επιτροπής παραλαβής του φορέα πρωτόκολλο 
παραλαβής-παράδοσης. Διαφορετικά ο ανάδοχος υπόκειται στις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τον Ν. 2286/95 και ΠΔ. 118/07. 

3. Μετά την παράδοση της προμήθειας σε περίπτωση βλάβης η κακοτεχνίας που 
εμφανίστηκε ύστερα από την παράδοση μέχρι να καλυφθεί όλο το διάστημα  έξι 
(6) μηνών, και αφού διαπιστωθεί ότι ευθύνεται ο ανάδοχος, είναι ο ίδιος 
υποχρεωμένος για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του υλικού, χωρίς να 
επιβαρύνεται ο φορέας στην πληρωμή εργασίας, ούτε στην πληρωμή υλικού.    

4. Η παραλαβή των ειδών, αφού προηγηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των 
προϊόντων όπως ορίζει το άρθρο 27 του ΠΔ118/07, θα γίνει από τριμελή επιτροπή 
που ορίζεται από το Δ.Σ. του  Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., και μπορεί να είναι διαφορετική  
ανά Παράρτημα ή Δομή, με σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που 
τα είδη δεν είναι σύμφωνα με την σύμβαση και την οικεία προκήρυξη ο 
προμηθευτής θα καλείται εντός επτά εργάσιμων (7) ημερών να αντικαταστήσει 
αυτά άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή 
σύμβαση επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο, κυρώσεις που προβλέπονται από 
το ΠΔ 118/07 ειδικότερα επιβάλλεται : 
α) Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους 
υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια 
διαγωνισμού είτε με απ’ ευθείας αγορά. 
β) Κάθε προκαλούμενη ζημιά στο Παράρτημα ή στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., από ευθύνη του προμηθευτή καταλογίζεται στον προμηθευτή. 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του ανάδοχου από τις προμήθειες του 
Δημοσίου Τομέα. 
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5. Ο ανάδοχος δύναται και υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης 
του προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων 
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων . 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα άρθρα 32,33 ΠΔ 118/07. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Το Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 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.Μ.Θ. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι 

σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  
 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 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.Μ.Θ. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, 
μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.   

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.Μ.Θ., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, 
ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  
ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών  με τους οποίους συνδέεται  
με εργασιακή ή άλλη σχέση.    

4. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που 
στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και 
οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών 
παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., του προσωπικού 
του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του 
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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5. Το Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και 
δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων 
κατά  του  διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., 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. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
1.1 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 

υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν 
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 
118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
προμηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

1.2 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.  

1.3 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 100% 
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 του διαγωνισμού, ανεξάρτητα 
εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, 
έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Π.Δ.118/07 

1.4 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 
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για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

1.5 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου 
αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

3. 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 της προμήθειας. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις 
όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. 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.Μ.Θ, κατά Παράρτημα ή και Δομή του. 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται 
στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 100% της 
τελευταίας παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 300% της 
τελευταίας παραγγελίας, 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. 

6.  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 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 Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που να 
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Δ.Σ. του  
Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. αζημίως για αυτό. 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ 
     Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών με 
την εξόφληση του 100% της  αξίας του τιμολογίου , αρχικά με την έκδοση 
εντάλματος πληρωμής αφού εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ελέγξει την 
νομιμότητα διενέργειας του διαγωνισμού . 
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 

α Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας 
αρχής δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. 
β) Φόρος 4%  για προμήθεια υλικών . 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., υποχρεούται 
δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

2. 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. 

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

4. 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.Μ.Θ. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

 Πυρκαγιά  
 Πλημμύρα 
 Σεισμός 
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 Πόλεμος 
8. 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 8Ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία 
θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται 
από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Καβάλα αρμόδια δικαστήρια. 

Η σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται 
όπως προσφορά διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών διέπεται δε από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 
(κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και του Ν. 2286/1195 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 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.Μ.Θ., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
  ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
ΣΩΤΗΡΗΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (01) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
ΠΡΟΣ(1): Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιότυπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, προκειμένου να συμμετάσχω στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 07/2016 Διακήρυξή σας για την Προμήθεια -  αντικατάσταση 
κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   
 αφού έλαβα γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης,  δηλώνω ότι:  
1. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, 
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1)  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).Γ).απάτη, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).Δ).νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 
η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 
και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305).Ε).για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας ΣΤ). για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 
δραστηριότητας 
2. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν τελώ: 
Α).σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη 
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κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής μου.  
Β).Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.  
3. Δηλώνω επίσης  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου είμαι :  
Α).ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) . Ο φορέας  ασφάλισης του προσωπικού που απασχολώ είναι 
……………………………………………………………………. 
Β).φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου  υποχρεώσεις 
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου η επιχείρησή μου δεν τελεί σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρησή μου  δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς 
και δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητα και δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
5.Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. 
6.Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και της 
παραγράφου δ του άρθρου 2 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ μου η προμήθεια των εν 
λόγω προϊόντων. 
7. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία 
περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
8. Δεν υπόκειμαι σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
9. Δεν μου έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση. 
10. Η επιχείρησή μου είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής. 
11. Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών μου υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 
12. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
το Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ.  και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
13. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
14. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχω λάβει πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
15. Η υποβαλλόμενη προσφορά μου  καλύπτει το σύνολο του είδους ή των ειδών για τα οποία 
συμμετέχω στον διαγωνισμό. 
16. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 
Κ.Κ.Π.Π.- Α.Μ.Θ. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 
17. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
18.Δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές 
της Διακήρυξης.  
19.  Δύναμαι να λάβω τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση 
που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 
ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων . 
20.  Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος που προσφέρω ανέρχεται σε ……….%. 
           (4) 

          Ημερομηνία:        2016 
     Ο – Η Δηλ. 
    (Υπογραφή) 

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (02) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
ΠΡΟΣ(1): Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιότυπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, προκειμένου να συμμετάσχω στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την  07/2016 Διακήρυξή σας για την Προμήθεια -  αντικατάσταση 
κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας -  
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,αφού έλαβα γνώση όλων των όρων της 
Διακήρυξης, δηλώνω ότι:  
Η χώρα καταγωγής του αρχικού προϊόντος εξέλασης PVC προφίλ κουφωμάτων που προσφέρω είναι 
………………………………………………………… 
 
Η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν είναι αυτή της 
……………………………………………………………………………………………………..,   και ο  τόπος  εγκατάστασής της 
βρίσκεται σε ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης η οποία κατασκευάζει το αρχικό προϊόν εξέλασης PVC 
προφίλ κουφωμάτων έχει αποδεχθεί έναντι μου την εκτέλεση της συγκεκριμένης κατασκευής, σε 
περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην επιχείρησή μου. 

(4) 

           Ημερομηνία:        2016 

 

      Ο – Η Δηλ. 

 

      (Υπογραφή) 
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  


