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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καβάλα  19-08-2016 
 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Αρ. Πρωτ: 5824 
 & 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 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , 

για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων 

των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως περιγράφονται στην αριθ. 

07/2016 διακήρυξη.    

Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 %   

35.000.00 € 

Cpv : 44221000-5 : Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 

 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες Διατάξεις: 

 

1. Του 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. Toυ Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 

5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
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6. Του 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. Του 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. Tου  Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  

10.Της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών  

11. Του 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”  

12.Του  Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες”  

13.Του 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). 

14.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». 

15.Του 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) 

16.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. 
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17.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».  

18.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. 

19.Του 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.  

20.Του Ν. 4152/2013(A' 107) «Επείγοντα µέτρα  εφαρµογής  των νόµων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013».  

21.Του 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”  

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

23.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  

24.Του Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152 τ.Α/01.07.2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

μεσοπρόθεσμου  πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 

25.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.  
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26.Της με αριθ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) περί ορισμού 

χρηματικών ποσών.  

27.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».  

 

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. Την με αριθ. Θέμα 7ο 2/32η Συνεδρίαση της 4ης -08-2016 Απόφαση του  Δ.Σ. του 

Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. , σύμφωνα με την οποία κρίθηκε άγονος ο επαναληπτικός 

διαγωνισμός της με αριθ. 7/2016 διακήρυξης και  αποφασίστηκε η διενέργεια 

διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
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9. Τα αιτήματα  που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αντικατάσταση κουφωμάτων όλων 

των προσόψεων του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  , όπως περιγράφονται στην με 

αριθ. 7/2016 διακήρυξη, για τα οποία ο προηγηθείς διαγωνισμός απέβη άγονος , κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α,  της παρ. 1,  του άρθρου 25 , του Π.Δ. 

60/2007 ,σύμφωνα με την αριθ. Θέμα 7ο 2/32η Συνεδρίαση της 4ης -08-2016 Απόφαση 

του  Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. 

και με Φ.Π.Α. 24 %  35.000.00 € 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24-08-2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Τόπος διενέργειας : 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης  

Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  - Τ.Κ. 65404  

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε συμφωνία  με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω στην παρούσα πρόσκληση, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε φάκελο .  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής των προσφορών.  

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά συμμετοχής- εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

σχετικές παραγράφους του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης 07/2016. 

 

 

 

Η οικονομική προσφορά θα  δοθεί για όλη την ποσότητα , ως εξής: 
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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. 

 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη ή και για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας – έργου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 7/2016, (με αριθ. Πρωτ. 

5483/02-08-2016 – Α.Δ.Α. : Ψ9Θ3ΟΞΧΘ-41Π και ΑΔΑΜ : 16PROC004887904).  

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης παρέχονται στο 

τηλ. : 2510241930 Δάγλας Κ. Διονύσιος.  

 

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα κατά τόπους Επιμελητήρια και αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας –Θράκης (www.kkppamth.gr) , καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων 

των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.  

 

 

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

                                Σωτήρης Π. Σωτηριάδης                           
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

(ανήκει στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

 

Προς: το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 

Τέρμα Ιοκάστης – Καβάλα – ΤΚ 65404 

Τμήμα Προμηθειών  

Στοιχεία Υποψήφιου Προμηθευτή  

Εταιρική Επωνυμία: 

Εταιρική Μορφή : 

Επαγγελματική Δραστηριότητα: 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Υ.: 

Διεύθυνση: 

Πόλη: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Email: 

Ο υπογράφων …………………………………………….. δηλώνω ότι για την προμήθεια 

αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος 

Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 

όπως περιγράφονται στην αριθ. 07/2016 διακήρυξη και στους όρους της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος , τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά ως εξής:    

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας  - τοποθέτησης – καθαίρεσης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των  Παραρτημάτων :  Α΄ - Β΄- Γ΄ της 7/2016 διακήρυξης 

  

  

  

 

Ημερομηνία : ………………………..    Για τον υποψήφιο Προμηθευτή  
                Σφραγίδα / Υπογραφή 
               Ονοματεπώνυμο Νομίμου  

    Εκπροσώπου 


