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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

      
       
        
       Καβάλα,   23/07/2020 
       Αρ. Πρωτ.: 5490 

         
 OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Διεύθυνση:   
Ταχ. Κώδικας:     
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:     
Φαξ:     
e-mail:                              

Τέρμα Ιοκάστης 
654 04 - ΚΑΒΑΛΑ 
Νικόλαος Μάτσικας  
2510 241 913 
2510 241 997 
kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr 

 
                                                                                                             
ΘΕΜΑ :  «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για 
τις ανάγκες των Παραρτημάτων του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης». 
 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια 

των με αριθ. 5ο 6 /23ης Συνεδρίασης/22-07-2020 και με  αριθ. Θέμα 5ο 7 /23ης Συνεδρίασης/22-07-

2020 Αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 9  του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημο-

σίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (Α 16), όπως η παρ.4 του άρθρου 9 τροποποιή-

θηκε με τα άρθρα 8 και 12 παρ.4, του Ν.4225/2014 (Α 2) και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 

άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Α 225)». 

2. Τις διατάξεις της υπ.αρ. Δ1/52321/16986/18-11-2019 (ΦΕΚ 1005/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28-11-2019 Από-

φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Ο-

ρισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

3. Την με αριθμ. Θέμα 1ο 1/40ης Συνεδρίασης/5-12-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

περί «Συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

4. Την με αριθμ. Θέμα 1ο 3/40ης Συνεδρίασης/5-12-2019Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005». 
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5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-

ου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), «Σύσταση Ενιαί-

ας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατά-

ξεις». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρέεωσης από τους 

διατάκτες». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

10. Την με αριθ. 44047/8956/06-10-2015 Εγκύκλιο , σχετική με την ανάρτηση δημοσίων συμβά-

σεων στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).. 

11. Του άρθρου 15 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

12. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονο-

μικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων».  

ενέκρινε την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό  την υποβολή προσφορών μέχρι 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  για την 

προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του από σχετικές επιχει-

ρήσεις. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πισώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

1 Ψυγειοκαταψυκτης 430 λίτρων καθαρής χωρητικότη-

τας 

3 τεμάχια  

2 Φούρνος κουζίνας 2 τεμάχια  

3 Εστία κουζίνας 2 τεμάχια  
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4 Απορροφητήρας συρρόμενος  2 τεμάχια  

5 Καταψύκτης 1 τεμάχια  

6 Πλυντήριο ρούχων 4 τεμάχια  

7 Στεγνωτήριο ρούχων 4 τεμάχια  

8 Πλυντήριο πιάτων 4 τεμάχια  

9 Τηλεόραση 2 τεμάχια  

10 Ράδιο - CD 2 τεμάχια  

11 Σίδερο ατμού 2 τεμάχια  

12 Σιδερώστρα  2 τεμάχια  

13 Ηλεκτρική σκούπα 2 τεμάχια  

14 Πολυκόφτης (multy) 2 τεμάχια  

15 Κρεπιέρα ημιεπαγγελματική 2 τεμάχια  

16 Τοστιέρα 2 τεμάχια  

17 Μίξερ χειρός 2 τεμάχια  

18 Ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική 2 τεμάχια  

19 Ζυγαρια μπάνιου ηλεκτρονική 2 τεμάχια  

20 Φούρνος μικροκυμμάτων  2 τεμάχια  

21 Καταψύκτης 1 τεμάχιο  

22 Κουζίνα Επαγγελματική 17KW 85x90x85cm INOX 1 τεμάχια  

23 Απορροφητήρας επαγγελματικός  1 τεμάχιο  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, 

με κριτήρια τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την 

οικονομική του προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 24η-07-2020, ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη 

προσφορά συμφωνα με τους όρους της παρούσας, στο πρωτόκολλο του Κέντρου Κοινωνικλης 

Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, οδός Τέρμα Ιοκάστης, 65404 Καβάλα. Μετά την παρέλευση της κα-

ταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή ε-

ναλλακτικών προσφορών. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημε-

ρομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φά-

κελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Η επωνυμία του αναφέτοντος φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΜΘ. 

• Ο τίτλος της Πρόσκλησης. 

• Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής της προσφοράς). 

• Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα (επωνμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τη-

λεμοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς άρτΙα 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η οικονομική προσφορά, δηλα-

δή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ (€) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋ-

πολογισμό των προς προμήθεια ειδών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. ο οποίος αναγράφεται ξεχωριστά. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμ-

βασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχο-

ντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερο-

μηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά 

του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφο-

ρά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κα-

τακύρωση. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέρο-

ντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετι κό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τό-

σο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από 

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την κα-

ταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 

διενέργειας της ανάθεσης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σα-

φώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατάπερίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναιενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το ο-

ποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, 

εκδίδει τιμολόγιο, για την προμήθεια που έχει εκτελέσει και παραλάβει το Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Α.Μ.Θ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπη-

ρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Μ.Θ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑ ΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή 

μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 15:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητι-

κού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

επι της οδού Τέρμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την 

ανωτέρω ημέρα και ώρα ή παρελήφθησαν από το ΚΚΠΠ-ΑΜΘ έως την προηγουμένη της καταλη-

κτικής ημερομηνία. 

  

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

                                                                                                  

                                                                                                 ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 


