
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΕΙ∆ΟΣ: Προμήθεια ενός (1) Ανεμιστήρα CHILLER 6 POLES, μιας (1) Αντλίας νερού & 

Ψυκτικού υγρού R 407 C για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας  του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

CPV Ανεμιστήρα CHILLER- Αντλίας νερού : 39717000-1  

CPV Ψυκτικού υγρού: 24951311-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.348,80€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισµός Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ΚΑΕ: 1429 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή σε Ευρώ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ  

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
2.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Λαμία  12-04-2019  

Αρ. Πρωτ. 850  
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3. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση 
των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
 
4. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας 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». 
 
7. Του Π.Δ.80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
8. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
9. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
10. Του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 
29/1996) άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005». 
 
11. Την με αριθ. Δ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΕΚ 571/ΥΟΔΔ/24-10-2016)Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Ορισμός 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και σε ορθή 

επανάληψη ΦΕΚ 599/4-11-2016, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ9/54876/14424/13-12-

2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 698/20-12-2016 τ. ΥΟΔΔ), τροποποιηθείσα εκ νέου, με την 

υπ’ αριθ. Δ9/12833/4160 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 322/30-06-2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

12. Την  υπ. αριθμ. 65473/2074/30-01-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την  
οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2019. 
 

13. Την υπ.αριθμ.124/28-03-2019  ανάληψης δέσμευσης της υπηρεσία μας. 
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14.Την υπ.αριθμ.10ης/05-04-2019 Απόφασης του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε «Περί εγκρίσεως  

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια ενός (1) Ανεμιστήρα CHILLER 6 POLES, μιας (1) 

Αντλίας νερού & Ψυκτικού υγρού R 407 C για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ 

Φθιώτιδας  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος». 

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) 

Ανεμιστήρα CHILLER 6 POLES, μιας (1) Αντλίας νερού & Ψυκτικού υγρού R 407 

C για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας  του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

 

1) Δικαιούχοι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο. 

2) Αντικείμενο είναι η προμήθεια ενός (1) Ανεμιστήρα CHILLER 6 POLES, μιας (1) Αντλίας 

νερού & Ψυκτικού υγρού R 407 C για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας  του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.      

              

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 
 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

I. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) 

II. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

III. ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

β). Τεχνική Προσφορά. 

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα υπό προμήθεια υλικά είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.  

II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας, έναντι 

βλαβών και αστοχιών των υλικών κατασκευής του όλου συστήματος (Ανεμιστήρα 
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CHILLER 6 POLES, Αντλίας νερού) για (5) πέντε τουλάχιστον χρόνια. Ο ανάδοχος 

κατά την διάρκεια της εγγύησης θα προβαίνει στην αντικατάσταση των εκτός 

λειτουργίας ανταλλακτικών, επιβαρυνόμενος τη σχετική δαπάνη.( Η εγγύηση καλής 

λειτουργίας άρχεται μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών και την 

δοκιμή του από τον συμβεβλημένο συντηρητή του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε..Σε 

περίπτωση μη καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται στην 

αντικατάσταση των ανωτέρω ανταλλακτικών με νέα λειτουργικά 

ανταλλακτικά. Κατά τη δοκιμή μπορεί να παρίσταται και ο προμηθευτής.) 

 

δ) Οικονομική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε 

καλά σφραγισμένο υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

ε) Φορολογική Ενημερότητα. 

στ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

2. Τόπος και χρόνος Υποβολής: 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός 

σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 

προμήθεια ενός (1) Ανεμιστήρα CHILLER 6 POLES, μιας (1) Αντλίας νερού & 

Ψυκτικού υγρού R 407 C για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας  

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

 

Ο φάκελος θα κατατίθεται στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε Σμύρνης 25 Λαμία τκ 35132 

μέχρι τις 22 Απριλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., μετά την λήξη της 

προθεσμίας ακoλουθεί η αξιολόγηση των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης όλων των προσφορών, λαμβάνουν 

μέρος στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δε 

γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις και 

ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
Προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε . 
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4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή 
που ορίστηκε με απόφαση του Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, οι φάκελοι των προσφορών με 
την σειρά που επιδόθηκαν.  
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
και η Υπεύθυνη Δήλωση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται στο 
τέλος εάν διαπιστωθεί η πληρότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης 
της προσφοράς.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή σε Ευρώ).  
 
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 
τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. η 
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
συντάσσεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης.  
 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ 
Α.Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Β.Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, 

μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις 

νόμιμες κρατήσεις: Κράτηση Ενιαίας  Αρχής Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: 0,06%), Χαρτόσημο 

3% επί του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και 

τον Αναλογούντα φόρο. 

 
Για πληροφορίες των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τμήμα 
Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε και στο τηλέφωνο 22313-51117 (Ιωάννης Καββαδίας) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α/Α  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

 

TEMAXIA ΚΟΣΤΟΣ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

CHILLER 6 POLES (ΓΝΗΣΙΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

AQL 130 CO B) 

WESPER 1 1.380,00€ 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

(ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ AQL 130 CO B) WESPER 1 

1.690,00€ 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R 

407 C (50 KGR) 
ΥΛΙΚΑ 1 

 

2.050,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 5.120,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6.348,80€ 

 

                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του  

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Θεόδωρος Π. Δημόπουλος 
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