
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                           ΛΑΜΙΑ 28-06-2019 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ                                 ΑΡ.ΠΡΩΣ: 1518 
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ταχ.    Δ/νση: Σμύρνης 25 
Διεύθυνση: Λαμία τ.κ 35132 
Υπεύθυνος: Ι. Καββαδίας 
Τηλέφωνο: 22313 – 51117 
FAX: 22313 -  51125 

 

ΘΔΚΑ: «Ππλνπηηθφο δεκφζηνο  δηαγσληζκφο γηα ηελ Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε-

εγθαηάζηαζε (12) Γψδεθα Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο 

ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.» 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

ΔΗ∆ΝΠ: Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε-εγθαηάζηαζε (12) Γψδεθα Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

CPV: 42512200-0   

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 4.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ.  

ΣΟΖΚΑΡΝ∆ΝΡΖΠΖ: Πξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Π.Π..Δ ΘΑΔ: 9746 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε  

   πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( Υακειφηεξε Σηµή) ζε Δπξψ) 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

Έρνληαο ππφςε:  
Σηο  δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
 
1. Σνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
 
2.Σνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 
ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
 
3. Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΤΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ησλ 
Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα».  
 
 
4. Σνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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5.Σνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Λφκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ε’: Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
6.Σνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
7.Σνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΘ Α’ 145/2016) «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
 
8.Σνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
9. Σνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
10.Σνπ Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ Α’ 159/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2372/96 (ΦΔΘ Α’ 
29/1996) άξζξν 11 θαη ην Λ.2414/1996 (ΦΔΘ Α’ 135/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΘ Α’ 66/11.04.1996) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3414/2005». 
 
11. Σε κε αξηζ. Γ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΔΘ 571/ΤΟΓΓ/24-10-2016)Απφθαζηλ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα «Οξηζκφο κειψλ 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Θ.Θ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» θαη ζε νξζή επαλάιεςε ΦΔΘ 

599/4-11-2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. Γ9/54876/14424/13-12-2016 Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΦΔΘ 698/20-12-2016 η. ΤΟΓΓ), ηξνπνπνηεζείζα εθ λένπ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ9/12833/4160 (ΦΔΘ Τ.Ο.Γ.Γ. 322/30-06-2017) Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

12. Σελ  ππ. αξηζκ. 65473/2074/30-01-2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ν Π/Τ 2019 

 
13. Σελ ππ. αξηζκ. 185/24-06-2019 αλάιεςε δέζκεπζε ηεο Τπεξεζίαο καο. 

 
14. Σελ ππ. αξηζκ. 17εο/26-06-2019 (ζέκα 5ν)  απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ « Πεξί 
εγθξίζεσο  πλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε (12) Γψδεθα 
Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γηα ην Παξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

 

Α) Ππλνπηηθφ δεκφζην  δηαγσληζµφ µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( Υακειφηεξε Σηµή) ζε 

Δπξψ) γηα ηελ Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε-εγθαηάζηαζε (12) Γψδεθα Θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ζπλνιηθνχ 

Ξξνυπνινγηζκνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (4.500,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

 

Β) Ρφπνο – Σξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ  

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΘΑΗ ΩΟΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξφλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Γεπηέξα 08 
Ηνπιίνπ 2019 
ΩΟΑ 14:30κ.κ.  

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξφλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Ρξίηε 09  
Ηνπιίνπ 2019 
 
ΩΟΑ 09:00π.κ. 

 

Γ) Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο αλέξρεηαη ζηα  (4.500,00€) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Π.Α. Ζ Πξάμε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ  Θ.Θ.Π.Π..Δ  ΘΑΔ 

9746 . 

 

∆) Ο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζχµθσλα µε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεµµέλα 

παξαξηήµαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο:  

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Α 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ              
( ΞΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΔΠ) 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Β 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ 
ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Δ 

 

 Δ) Ο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ. κχξλεο 25 Ιακία ηελ Ρξίηε 09 
Ηνπιίνπ 2019 θαη ψξα 09:00πκ. 
 Οη ελδηαθεξφµελνη γηα λα ζπµµεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη 
πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο θαη ηε Γεπηέξα 
08 Ηνπιίνπ ψξα 14:30 µ.µ. Θαηάζεζε Πξνζθνξψλ µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα 
είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη.  
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ΠΡ) Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Θέληξν θαη ζα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο http://kkppstereas.gr , ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖ 

www.promitheus.gov.gr. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο. Η δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη  ζε κία  

ηνπηθή εθεκεξίδα. Σα έμνδα ησλ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηα πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2231350117 (Θαββαδίαο Ησάλλεο) θαη 2221350819 

(Ιαζνχξα Αζπαζία). ιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 π.κ. έσο θαη ηελ 14:00κ.κ.. 

 

 

                                                                   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

                                                                     ΘΔΝΓΩΟΝΠ Ξ. ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 4/2019 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗ∆ΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ-ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ 

ΘΩ∆ΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΗ∆ΝΠ             (CPV) : 42512200-0   

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ  
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ                                    

  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ 
ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

ΔΗ∆ΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ           ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ    

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ∆ΑΞΑΛΖ 
(ΠΔ ΔΟΩ)ΚΔ Φ.Ξ.Α.          

         4.500,00€ 

Φ.Ξ.Α.                                                   24% 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 
ΒΑΟΛΔΗ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ 
Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ,                                                                        

ΘΑΔ: 9746 
 

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΔΛΑ (01) 
ΚΖΛΑ ΑΞΝ ΡΖΛ  

ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΣΔΡΗΘΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ                                                                     

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (ΔΞΗ %) ΘΟΑΡΖΠΖ ΔΛΗΑΗΑΠ 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

∆ΖΚΝΠΗΩΛ  ΠΚΒΑΠΔΩΛ                                                                         
(Δ.Α.Α.∆Ζ.Π.0,06%,)  

                                                                          
ΡΔΙΝΠ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 3% ΔΞΗ 

ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 
Δ.Α.Α.∆Ζ.Π 

                                                                       
ΝΓΑ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 20%  

ΔΞΗ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ Δ.Α.Α.∆Ζ.Π                                                                           
.      
 

ΦΝΟΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 
ΘΑ ΓΗΛΔΗ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ 
ΦΝΟΝ 4%- ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΑΓΑΘΩΛ (ΑΟΘΟΝ 24 
Λ.2198/1994 

                                                                              
 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ρεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ επξψ  (4.500,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 Θ.Α.Δ. 9746. 
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ΑΟΘΟΝ 1: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

∆ηθαίσµα  ζπµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α. ζε θξάηνο – µέινο ηεο Έλσζεο, 

β. ζε θξάηνο – µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)  

γ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ∆, ζηνλ βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε πξνζαξηήµαηνο Η, ηεο σο άλσ ζπµθσλίαο θαζψο θαη πλεηαηξηζµνί.  

δ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ∆εµνζίσλ 

πµβάζεσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2: ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Οη ζπµµεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί 

πνηλή απνθιεηζµνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

(1) ∆ηαβηβαζηηθφ Έγγξαθν Τπνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζµφ, ππνγεγξαµµέλν απφ 

ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

πξνζθνξάο θαη µε αλαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηνπ.  

(2) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά.  

(3) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία:  

            α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ νπνίν 

                  ζπµµεηέρνπλ.  

            β) λα δειψλεηαη φηη µέρξη θαη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  

                   ηνπο,  

 ∆ελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

αδηθήµαηα:  

 ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

 δσξνδνθία  

 απάηε,   

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε 

ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,   

 λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, -  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζµνχ Οηθνλνµηθνχ Φνξέα εθαξµφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Οηθνλνµηθνχ Φνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ. 

β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπµβνπιίνπ.  
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• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε ηειεζίδηθε θαη 

δεζµεπηηθή ηζρχεη, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ή ηελ εζληθή 

λνµνζεζία.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147).  

• ∆ελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

• ∆ελ έρεη ζπλάςεη ζπµθσλίεο µε άιινπο Οηθνλνµηθνχο Φνξείο µε ζηφρν ηεο ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζµνχ.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπµθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζµαηηθά µε άιια ιηγφηεξν 

παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηε πξφηεξε ζπµµεηνρή ησλ 

νηθνλνµηθψλ θνξέσλ θαηά ηε πξνεηνηµαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο θαηά ηα νξηδφµελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί µε άιια, ιηγφηεξν 

παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιαµβαλφµελε πιεµµέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο πξνεγνχµελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηε πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο, απνδεµηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο.  

• ∆ελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ή ηε πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνµίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147).  

• ∆ελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέµηην πιενλέθηεµα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµέιεηαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  

• ∆ελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ  

   αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.  

• Δίλαη εγγεγξαµµέλνη ζην νηθείν Δπηµειεηήξην θαη ζην ΓΔΚΖ.  

γ) λα αλαιαµβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

(4) Ρν ΦΔΘ ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο.  

(5) Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζε αθξηβέο 

αληίγξαθν. (ε πεξίπησζε αηνµηθήο επηρείξεζεο θαηαηίζεηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπµαηία απφ ηελ αξµφδηα ∆ΟΤ).  

(6) Δγγχεζε ζπµµεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζµνχ) ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη µε ηνλ 

θάθειν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα 

ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξ. 1α ηνπ αξ. 72 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 
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ιαµβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπµα ηεο ρψξαο ή µε Γξαµµάηην πζηάζεσο 

Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θα ∆αλείσλ.  

(7) Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπµµεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ µε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

2.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθφ ηεχρνο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο (ππνθάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»), ζην νπνίν ζα 

δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία.  

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: φια νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία. 

 πνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην ηεχρνο απηφ ή ππάξρνπλ ζ’ απηφ αζαθείο ή  
ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο, απνξξίπηεηαη.  
 

 2.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε: « ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα , ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε 
ζχκθσλεο κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   
 

 
 

 ΑΟΘΟΝ 3: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ  

1.Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε Euro (€) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ  πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο  κέρξη θαη ηνλ ηφπν παξάδνζήο ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ην 

πνζνζηφ Φ.Π.Α επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. ηε πξνζθνξά ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα 

απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ . Κε ηελ πξνζθνξά, ε ηηµή γηα ηελ δαπάλε 

ησλ  πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ, δίλεηαη: Νη 

ελδηαθεξφκελνη επί πνηλή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ κε κία κφλν πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη 

επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.  
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 
2.Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηµψλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ «ΠΗΛΑΘΑ ΑΛΑΙΤΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ’ ηεο παξνχζαο.  
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3.Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηµή ζε ζπλάιιαγµα ή µε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 4: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ – ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηεο θχζεο πξνηάζεηο , δελ δηθαηνχηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί 

ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ.    

 

ΑΟΘΟΝ 5: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) 

εκεξνινγηαθέο µέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο 

µέξεο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ 

εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

3. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΣΟΝΛΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Οη ελδηαθεξφκελνη επί πνηλή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ κε κία κφλν πξνζθνξά, κε κία κφλν πξνζθνξά, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζµέλν θάθειν ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζε απηφλ 

ηνλ θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη ηξεηο μερσξηζηνί θάθεινη:  

•έλαο ππν-θάθεινο ησλ ∆ηθαηνινγεηηθψλ Ππµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµφ  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο  

 Πε φινπο ηνπο θαθέινπο (ζηνλ θπξίσο θάθεινο θαη ζηνπο ηξεηο ππν-θαθέινπο) ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα (ΔΞΩΛΚΗΑ, 

∆ΗΔΘΛΠΖ θιπ. ∆ΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ), ν αξηζµφο ηεο δηαθήξπμεο, ε εµεξνµελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο 
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ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ-ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΡΝ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ».  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 4/2019 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΠΚΟΛΖΠ 25 ΙΑΚΗΑ ΡΘ 35132                                            

 

Οη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ, µε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ µέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, µε 

επζχλε ηνπ Πξνζθέξνληα. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο µέρξη θαη ηε Γεπηέξα 08 Ηνπιίνπ θαη ψξα 14:30 µ.µ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζµεο 

θαη επηζηξέθνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ∆ηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ δελ 

αλαιακβάλεη θαµία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ Πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία, πνπ απνζηέιινληαη µε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ είηε µεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Σµήµα Γξακκαηείαο, ζα επηζηξέθνληαη 

ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Αλαληηζηνηρία µεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα 

θέξνπλ μέζµαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο. Δάλ δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηµή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα ζπλδπάδνληαη µε 

πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α) ∆ηαδηθαζία απνζθξάγηζεο – Αλάδεημε Κεηνδφηε 

Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ, ηελ εµέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη 

ζπµµεηέρνληεο δχλαληαη λα παξίζηαληαη ζηνλ δηαγσληζµφ. ηε πεξίπησζε απηή νη πξνµεζεπηέο ή 

νη αληηπξφζσπνη απηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ην δειηίν αζηπλνµηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζµνχ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη µνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαζψο 

θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αλά θχιιν. Δπίζεο, 

µνλνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. Ζ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ ζα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο. Οη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη θάθεινη είλαη πιήξεηο ζχµθσλα µε ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε πξνθξίλνληαη ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνµηθήο 

πξνζθνξάο). Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχµελν ζηάδην νη 

θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 2ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο θαη ε επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί ζε έγγξαθν – πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

ελδηαθεξνµέλσλ. Σν πξαθηηθφ απηφ ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά 
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ζπµµεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ζηνλ δηαγσληζµφ 

(πξνθξηλφµελσλ θαη απνξξηπηέσλ) δηαβηβάδεηαη ζην Γ. ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν 

ζπµµεηέρσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ραµειφηεξε ηηµή ζε επξψ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

1. ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηµή, ηνλ θνξέα γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο, ηε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπο.  

2. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), απηφο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζµέλν 

θάθειν, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, (άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’) µε βεβαίσζε 

παξαιαβήο, ηα δηθαηνινγεηηθά-έγγξαθα (∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

3. Δάλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχµβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

(ζχµθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη (µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412 /ΦΔΘ147 Α’) ε 

εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

µαηαηψλεηαη.  

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα απαηηνχµελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ (ζχµθσλα µε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 

4412/ΦΔΘ Α΄147) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε 

πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 

φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνµίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχµελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία µαηαηψλεηαη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, (Άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 

147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, ηα 
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αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε. 

Α. Έιιελεο (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξφζσπα):  

(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 

αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  

 ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

  δσξνδνθία, - 

  απάηε, - 

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

  λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ. 

 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπµβνπιίνπ.  

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

(4) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, 

θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Β. Αιινδαπνί (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξφζσπα): 

(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 δσξνδνθία, 

 απάηε, - 

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

 λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ  
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ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν ελ 

ιφγσ Οηθνλνµηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπµβνπιίνπ.  

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 

ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο 

ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφµελνπ 

ελψπησλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ 

ή εµπνξηθνχ νξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεµέλνο ν Οηθνλνµηθφο Φνξέαο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ ή ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Γ. Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Τπνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ 

ζπµµεηέρεη ζηελ Έλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147). 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφµελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ 

θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε 

βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί µε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπµβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο 

θνξέαο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΠΚΒΑΠΖ  

 

Ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζίαο, 

ππνρξεψλεηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ 
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εµεξνµελία έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία, πξνζθνµίδνληαο ηαπηφρξνλα 

θαη ηελ πξνβιεπφµελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχµβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ χµβαζε, πνπ πεξηιαµβάλεη 

ιεπηνµεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη 

ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπµβαιιφµελσλ µεξψλ, θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ 

θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ∆ηαθήξπμε. Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην θαη δελ µπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 

πεξηερφµελν ηεο παξνχζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 12 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.  

 

ΑΟΘΟΝ 13  : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147), ζχµθσλα µε ην νπνίν:  

1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηµψµελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζµία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν 

νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ  ΚΑΡΑΗΩΠΖΠ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε εδηθά αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο Οηθνλνµηθήο 

Δπηηξνπήο µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο:  

1) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο 

φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζµνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπµµεηερφλησλ, 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016. Καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα µε εηδηθψο αηηηνινγεµέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ θαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

2.α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2.β)αλ νη νηθνλνµηθέο θαη ηερληθέο παξάµεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείµελν.  

2.γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.  
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2.δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε. 2.ε) 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016.  

2.ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 

αλαµνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο µε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεµέλνπο φξνπο πξνθεηµέλνπ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ. 

   

   
  ΑΟΘΟΝ 15: ΡΟΝΞΝΠ & ΣΟΝΛΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή  απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ζ εγθαηάζηαζε-

ηνπνζέηεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε (1) έλα κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1666/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 

29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 

δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

ΑΟΘΟΝ 17ν: ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΈΘΞΡΩΠΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.  

ΑΔΑ: 6Η3ΥΟΞ8Ψ-6ΧΧ



          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο 

εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Π.Π..Δ., 

       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

    

 

ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη φηη 

δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ 

ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Οπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 

εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε 

πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΗΠΣΝΠΔΠ ∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Γηα θάζε γεληθά δήηεµα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παηνχζα δηαθήξπμε θαη γηα θάζε παξάβαζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/08- 08-2016) 

«∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 

2014/25/ΔΔ)». 

 

 

ΑΔΑ: 6Η3ΥΟΞ8Ψ-6ΧΧ



 

 

 

                               

 

 

 

 

Πνζφηεηα:12 Γψδεθα θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο  

Σχπνο ζπζθεπήο: Θιηκαηηζηηθφ  Δπηηνίρην 

Ολνκαζηηθή απφδνζε:9000 BTU/h  πεξίπνπ 

Απφδνζε ζέξκαλζεο ζε BTU/h:9000 πεξίπνπ 

Απφδνζε ςχμεο ζε BTU/h:900-0 BTU/h πεξίπνπ 

ηάζκε ζνξχβνπ εζσηεξηθήο ζπζθεπήο:52 Db πεξίπνπ 

Δλεξγεηαθή θιάζε: A+ τουλάχιστον 

Ψυκτικού υγρού R 32 

Φίλτρο Ιονισμού 

Λειτουργία 4D Air Flow 

Πιήξε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, έλαληη βιαβψλ θαη αζηνρηψλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο γηα (6) έμη ηνπιάρηζηνλ ρξφληα . 

Δγγχεζε γηα ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ (10) δέθα ρξφληα κεηά 

ηελ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε ησλ Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εξγαζηψλ.  

πεχζπλε Γήισζε ρσξίο ζεψξεζε, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ πξνζθέξνληνο φηη: Γειψλσ φηη απνδέρνκαη φινπο  ηνπο φξνπο  ηεο 
δηαθήξπμεο   πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΑΔΑ: 6Η3ΥΟΞ8Ψ-6ΧΧ



 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΤΒΟΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η3ΥΟΞ8Ψ-6ΧΧ



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΩ 

 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Πξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  

νδφο κχξλεο 25   Σ.Θ. 35100, Πφιε Ιακία 

Δγγχεζε  ππ’ αξηζκφλ               γηα επξψ    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, φηη δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο εγγπψκεζα αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεθδηθήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ   

 επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο   , νδφο   , αξηζκφο    (ή ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο   δηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Σ.,   

κε ηελ ππ’ αξηζκ.    Γηαθήξπμε.   

Ζ παξνχζα εγγχεζε 2% θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

          Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηεθδηθήζεσο. 

          Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

          ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ    Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

ΛΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

               

 

πφδεηγκα Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δθδφηεο:           

ΑΔΑ: 6Η3ΥΟΞ8Ψ-6ΧΧ



Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Πξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο,  

νδφο κχξλεο 25, Σ.Θ. 35100, Πφιε Ιακία 

 

Δγγχεζε  ππ’ αξηζκφλ      γηα επξψ    

          Πιεξνθνξεζήθακε, φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , αξηζκφο

  , ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ’  αξ. …………..ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ αλάζεζε   , ζπλνιηθήο αμίαο  , θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε 

ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 

5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ………. ηνπ ………………... Πνζνχ  

   

Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ  

1)  ,  

2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα 

θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή 

ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε 

εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε 

ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. 

          ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

          Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     

          Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

          Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ηα ΛΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

                                                           (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ε 

                 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

          ηε Ιακία  ζήκεξα ηελ  ………… κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ  εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ..……………………………………, 

θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………………………………….   θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

………………………. κε ΑΦΚ …………….. ηεο Γ.Ο.Τ. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ 

εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Σ.Θ. ………….) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ πξψηε 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ………………………………., θάηνηθν ……………, νδφο ……………, κε ΑΓΣ 

…………….. 

Θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε, φηη: 

………………………… 

………………………………………… 

          Ήδε κε ηελ παξνχζα ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,  αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία 

…………….(θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ ππεξεζία …………………. πνπ ηεο 

θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο 

          Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (…..) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

          Σα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηα νπνία 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ , πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  θαη ε νπνία 

πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: Ακνηβή – Ρίκεκα –  Ρξφπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο 

          Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη:  

          α) Σηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ  γηα παξαιαβή ηνπ 

             πξνεγνχκελνπ κήλα.  

 

          β) Πξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ησλ πξντφλησλ  απφ ηξηκειή 
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             επηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο   

       

         γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

           Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24  

           ηνπ Λ. 2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

 

          Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 

ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά 

Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

          Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

ΑΟΘΟΝ 3ν: Σξφλνο, Ρφπνο θαη Ρξφπνο Ξαξάδνζεο θαη Ξαξαιαβήο  

     Ζ παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία 

θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

           

ΑΟΘΟΝ 4ν: πνρξεψζεηο θαη Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

          Ο  Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα, φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 

 ΑΟΘΟΝ 5ν: Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

          Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ηελ ππ’ 

αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ………………………………….., ε νπνία 

θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. κε ρξφλν ηζρχνο έσο ……….. (έλα (01) έηνο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο), ήηνη πνζνχ ……………………………... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

ΑΟΘΟΝ 6ν: Δθρσξήζεηο –Κεηαβηβάζεηο  

          Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ΑΟΘΟΝ 7ν: Ιχζε – Θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο –Έθπησζε Αλαδφρνπ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ δηάζηεκα 

δψδεθα  (12) κελψλ. 

          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, 

παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο   ηνπ  

Θ.Θ.Π.Π..Δ., 
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       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

       

ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε 

ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη 

απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ ηεξείηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

          Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Θ.Θ.Π.Π..Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

ΑΟΘΟΝ  8ν: Ρίκεκα –Ρξφπνο πιεξσκήο  

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

2. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 1666/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 29-6-2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη 

ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν Θνηλσληθήο 

Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

9. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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ΑΟΘΟΝ 9ν: Ρξνπνπνίεζε ηεο Πχκβαζεο 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Οπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη 

ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

Θ.Θ.Π.Π..Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

ΑΟΘΟΝ 10ν. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

          Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

          ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή 

ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

          ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα. 

ΑΟΘΟΝ 11ν: Θέζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζε ηζρχ 

          Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

 ΑΟΘΟΝ 12ν: Ινηπνί Όξνη 

          1.- Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε.  

          2.- Ο Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ ηξφπν απηφ 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη αθνχ 

δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο 

Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

                          

       ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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