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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                                        

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Α΄ΥΛΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.975,83  €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ  43.370,02 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ,  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

 

 

 

                                                                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΙΘ-2016/181 

                                                                                                               Σίνδος,    29/07/2016 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σίνδος, Θεσσαλονίκη, T.K  57400 

Τηλ. : 2310 799976 

Fax :  2310 723309 

Πληροφορίες : Παραγωγικές Μονάδες ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, κο Τζιούμπα Θανάση τηλ. 2310 799976, 

Ξυλουργείο ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, κο Τσαλαμπούνη Σταύρο, τηλ. 2310 798139 εσωτ. (123), Τμήμα Προμηθειών, 

κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226), 

 

                           

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και 

ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με το 

άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. 

Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

«Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 

Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου 

Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν 

με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007 
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2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται 

την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 

89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα 

 

5. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

6. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-

8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.) 

7. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

9. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

10. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

14.  Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15. Την Απόφαση της 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ (27/05/2016). 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 
 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
για την  «Προμήθεια Τεχνητής ξυλείας (α΄ ύλες) για το Ξυλουργείο του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, συνολικού 
προϋπολογισμού 34.975,83  €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ  43.370,02 €  (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ,  πάσης 
φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων αναδόχου) 
 
 
Η οποία αναλύεται συγκεκριμένα σε τέσσερεις ομάδες ειδών :  
 
 



 

3 

 

(Α’ ομάδα) MDF  Επενδυμένο με όψη οξυάς, (Β’ ομάδα) MDF γυμνό,  (Γ’ ομάδα) MDF Επενδυμένο με 
όψη Καρολίνα (Δ΄ Ομάδα) Μελαμίνη Λευκή και (Ε΄ Ομάδα) ημισυνθετική υλεία πατωμάτων  (εφεξής Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) ομάδα ως σύνολο προμήθειας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής 
του παρόντος και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και 
περιλαμβάνουν τα κάτωθι 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή- Πίνακες συμμόρφωσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :  Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :  Υπόδειγμα  Σύμβασης 

Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016. 
 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 6313OΡ9Υ-ΒΩ2 
 

C.P.V: 03419100-1, 03411000-4, 03418100-4, 44191100-6 
 

ΚΑΕ: 24-01 

 

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως : 

 

 

Περιγραφή Είδους  
Προϋπολογισμός  

χωρίς  ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός  

συμπ/νου ΦΠΑ 

A΄ ΟΜΑΔΑ  MDF  Επενδυμένο με 

όψη οξυάς 11.173,83 13855,55 
Β΄ ΟΜΑΔΑ MDF γυμνό   5.010,54 6213,07 
Γ΄ ΟΜΑΔΑ MDF  Επενδυμένο με 

όψη  1.581,00 1.960,44 
Δ΄ ΟΜΑΔΑ Μελαμίνη Λευκή 2.160,46 2.678,97 
Ε΄ ΟΜΑΔΑ  Ημισυνθετική ξυλεία 

πατωμάτων   15.050,00 18.661 
ΣΥΝΟΛΟ A + B+Γ+Δ+Ε 34975,83 43370,02 

 

 Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς,   
ανά προσφερόμενη ομάδα (ομάδα Α’ , Β’, Γ΄ Δ΄ και Ε΄).   

 

 Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας όσο και για κάθε μια 
από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτού. 

 
 Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της ποσότητας, της διακηρυσσόμενης με την παρούσα 

προμήθειας, δεν γίνονται δεκτές.   

 

 Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά την 
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υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και τον 

Ν.4281/2014 (όπως ΙΣΧΥΕΙ) και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) 

, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, Σίνδος 

Θεσσαλονίκης ή στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  

υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο των όρων συμμετοχής, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις 

ώρες 09:00-16:00, είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου είναι 

αναρτημένοι οι όροι συμμετοχής. 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά στο euprograms@kethea-ithaki.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.   

Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/08/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία 

του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης 

 

Η διεξαγωγή του Δ ιαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, 

ορίζεται η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν 

συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 

 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  

http://www.kethea.gr/
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στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 57400 το αργότερο μέχρι της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων.   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με 

συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την 

καθυστέρηση. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.  

 

 

Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει αίτημα πριν τη λήξη ισχύος της προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, 

αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν, θεωρείται ότι δεν 

αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το ΚΕΘΕΑ 

δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε 

δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών 

 

1. Οι  προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  συμμετοχής  και κατατίθενται 

απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:  

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

(χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής, 

την Τεχνική Προσφορά  και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.   

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο 

οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 
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Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 

 

 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 

Επιτροπής.   

 
3. Η  υποβολή  προσφοράς αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων 

συμμετοχής και των λοιπών παραρτημάτων του Πρόχειρου Διαγωνισμού και γνωρίζει και 

αποδέχεται πλήρως τις απαιτήσεις της προμήθειας.  

 

4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης  ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του 

παρόντος Διαγωνισμού  επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 
5. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά ομάδες (Α’ , Β’, Γ΄ Δ΄ και Ε΄).  ΄) με το σύνολο όμως των ειδών 

που αναφέρονται σε αυτές , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και κάθε ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για μια από αυτές (Α’ , Β’, Γ΄ Δ΄ ή 

Ε). Επίσης στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ομάδων σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. Για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης προμήθειας 

ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

7.  Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 
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Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο  Διαγωνισμό  έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  ή επιχειρήσεις ή συμπράξεις 
εταιριών ή/και επιχειρήσεων, που έχουν σαν κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που από το καταστατικό των οποίων και την άδεια 
λειτουργίας τους σαφέστατα προκύπτει ότι η προμήθεια του ζητούμενου είδους εντάσσεται στον 
εταιρικό τους σκοπό και πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο παρόν και οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.   

  
Δεκτές επίσης γίνονται οι ενώσεις υποψηφίων, συμπράξεις / κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω 
εταιριών ή/και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε συνδυασμό. 

 
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Επισημαίνεται, ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Σε περίπτωση Ένωσης, η απαίτηση για τη 
δραστηριότητα που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος αυτής. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, το ΚΕΘΕΑ θα ζητήσει πριν την υπογραφή 
της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας 
ευθύνονται έκαστος έναντι του ΚΕΘΕΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους συμμετοχής και στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Πρόχειρο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»,  τα εξής : 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία 

να αναγράφονται τα στοιχεία του Πρόχειρου Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να 

δηλώνουν ότι : 

 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα του 

αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο αδίκημα συναφές με το αντικείμενο του Πρόχειρου Διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
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κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  

ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή/ και σε 

διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία. 

iv. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vi. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

vii. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι 

αυτό. 

viii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι 

από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

ix. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (και των συνημμένων 

παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

x. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δέκα πέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 

πρόσκληση του ΚΕΘΕΑ στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι του παρόντος διαγωνισμού. 

xi. Η Προσφορά στο σύνολό της ισχύει για εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές μέρες από την 

επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

xii. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας των 

ζητουμένων υπηρεσιών και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και 

ακριβή. 

xiii. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση 

του Πρόχειρου Διαγωνισμού, 

 

2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 

 

i. Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα. 

 

ii. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η 

σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 
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iii. Συμφωνητικό συνεργασίας όπου:  

α)  θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή 

τους στον Διαγωνισμό και την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας,  

β)   θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών έναντι 

του ΚΕΘΕΑ  

γ)  θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση / Κοινοπραξία  

δ)  θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader)  

ε)  θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της και αριθμό fax στο 

οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα. 

 

3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν : 

α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

 

4. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας , από τα οποία να προκύπτει : 

 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των 

στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα 

ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία 

περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί 

ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 
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Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

 

Διευκρινίζεται, ότι ο φάκελος  της Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφερόμενης ξυλείας και ότι άλλο  στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές 

υποχρεώσεις και όρους, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας προμήθειας.   

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως 

απαράδεκτης.  

 

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που 

απαιτείται στους παρόντες όρους.  

 

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία :  

 

 1)  Συμπληρωμένο τον Πίνακα «Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας Συμμόρφωσης» ο οποίος είναι 

αποτυπωμένος και περιέχεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων όρων. 

 

 2)  Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με ποιοτικούς 

κανονισμούς, τεχνικά φυλλάδια , αναλυτικές τεχνικές περιγραφές  και ότι άλλο  στοιχείο 

τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι 

εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.  

 

3)  Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στους παρόντες όρους 

συμμετοχής. 

 

4)    Οι  συμμετέχοντες, μαζί με την τεχνική προσφορά,  υποχρεούνται να αποστείλουν στην Μονάδα 

Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ δείγματα των προσφερόμενων ειδών. 

 

 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

 

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε 

και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην 

Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων 

κ.λπ.  Οι τιμές της προσφοράς θα δίνονται αναλυτικά ανά είδος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 

παρούσας. 
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2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης 

φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων 

(παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007, κράτηση 0,10% 

υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ), μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση και 

οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για ασφάλιση των 

εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν 

από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών,  επιβαρύνσεις, δαπάνες 

μεταφοράς και παράδοσης των ειδών, έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν 

πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας που αναλαμβάνει, 

έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και στους παρόντες όρους συμμετοχής.   

 

 

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  

 

Ο μειοδότης θα  ανακηρυχθεί  με κριτήριο κατακύρωσης   τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ανά 

προσφερόμενη ομάδα (ομάδα Α’ , Β’, Γ΄ και Δ΄).   

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης 

έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να κατανείμει τα είδη μεταξύ των μειοδοτών είτε, να επιλέξει το 

μειοδότη κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν 

όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές μέσα σε 5 ημέρες.  

 

Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής- Αποσφράγισης προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά σε 

κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 

εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  

Πρακτικό της.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο του 

ΚΕΘΕΑ το/ά πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων 

στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 118/07 στις 
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προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών. 

 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των 

Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

 

Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών των εταιριών των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 

θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της 

Τεχνικής Προσφοράς,  στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα  τους 

γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών βάσει της 

προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται 

προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή, από 

αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους παρόντες όρους  και την 

κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. Ο χρόνος πρόσβασης των δικαιούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 

19 του ΠΔ 118/07 στις οικονομικές προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Σημειώνεται ότι οικονομικές Προσφορές που κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές δύναται να απορριφθούν 

σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

 

Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών   

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις ή/και 

δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας ανά 

είδος, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
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εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

 

4. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

5. Η Οικονομική Προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και 

θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

 

6. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

7. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

8. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

9. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 
 

 Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά  εντός δεκαπέντε (15) ημερών: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 

60/2007 καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί  σε πτώχευση 

και επίσης δεν τελεί  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό 
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διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο)  του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (πρωτότυπη 

ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

 

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 

Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά για κάθε 

Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται πράξη του 

αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή 

του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό. 

Επίσης να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 −   να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

−  να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 −  να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

−  να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών 

της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

 

Άρθρο 15:   Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης  

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών , τα οποία 

μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα 

Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού,  

η οποία τα διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική 

απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του Αναδόχου. 

 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 

23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης  τα στοιχεία της Προσφοράς του 

Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με 

την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους 

αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ κατισχύει 

κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα 

Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας 

χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή 

της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά 

κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 



 

16 

 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% την 

συμβατική ποσότητα εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος ή να την μειώσει 

έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. 

  

 

Άρθρο  16:  Εγγυήσεις 

 
Α. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α 
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή 

της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

 

Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν , σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός 

της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Η Εγγύηση Καλής εκτέλεσης  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ 
 

Άρθρο 17  : Υποχρεώσεις – Ευθύνες  Αναδόχου  

 

1.   Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές.  

2.  Ο προμηθευτής πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα αναλυτικά 

ορίζονται στους όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 

3.   Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να 

αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

Άρθρο 18 : Παράδοση  -  Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

 

H οριστική παράδοση των ειδών, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί  μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΚΕΘΕΑ και την Επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία 

που προτίθεται να εκκινήσει την υλοποίηση της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης μπορεί να 

παρατείνεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και ΚΕΘΕΑ. Μετά τη λήξη της δοθείσας 

παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση,  κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

προμηθευτή έκπτωτου.   

 

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη του 

Αναδόχου. 

Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα 

και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 

Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση  της  καλής τους  κατάστασης  και  της  

συμφωνίας  των  τεχνικών  τους  χαρακτηριστικών  προς  τις τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας και 

τους  όρους  της  σύμβασης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα 

είδη που δε θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 

αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τους  την 

περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτά φαίνονται στη σύμβαση. 

 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της προμήθειας 
από τον ανάδοχο, την οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Παραλαβής.  
 
 

Άρθρο 19 :  Τρόπος πληρωμής  

 

Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική 
ποσοτική παραλαβή της ανατεθείσας  προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν κατάθεσης 
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και έκδοσης των νόμιμων 
παραστατικών, με τραπεζική κατάθεση.  
 

 

Άρθρο 20 : Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το 

δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Άρθρο 21 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 

Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος  

α/α 

(βάσει απόφασης αρ.153/22.07.2016) 

Ο Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 
      
 
      Ιωάννης Ζαμαρίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ : MDF ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΞΥΑΣ 
MDF με επένδυση οξυάς. Το MDF πρέπει να φέρει πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών Ε1. Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην κεντραρισμένη καθαρή βένα, 
χωρίς στίγματα, διχρωμίες ή ρόζους. Η συρραφή να είναι του τύπου book match / 
αναδίπλωση. Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 λωρίδες ανά φύλλο 
πλάτους 1,85 μέτρων. Οι άκρες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς χτυπήματα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε1 ΣΥΡΡΑΦΗ 
book match/ 
αναδίπλωση  

Ελάχιστο 
πλάτος 

λωρίδας 20 εκ. 

Καθαρές 
άκρες 

ΠΑΧΟΣ Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

20 χιλ.     

31 χιλ.     
9 χιλ.     

4 χιλ.     
 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ : MDF ΓΥΜΝΟ 

Το MDF πρέπει να φέρει πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών Ε1. Οι άκρες 

πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς χτυπήματα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε1 Καθαρές άκρες 
ΠΑΧΟΣ Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

19 χιλ.   

8 χιλ.   
30 χιλ.   

 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ : MDF ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ  
MDF με επένδυση καρολίνα. Το MDF πρέπει να φέρει πιστοποίηση παραγωγής 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών Ε1. Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην κεντραρισμένη 
καθαρή βένα, χωρίς στίγματα, διχρωμίες ή ρόζους. Η συρραφή να είναι του τύπου book 
match / αναδίπλωση. Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 λωρίδες ανά 
φύλλο πλάτους 1,85 μέτρων. Οι άκρες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς χτυπήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε1 ΣΥΡΡΑΦΗ 
book match/ 
αναδίπλωση  

Ελάχιστο 
πλάτος λωρίδας 

20 εκ. 

Καθαρές άκρες 

ΠΑΧΟΣ Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

9 χιλ.     
20 χιλ.     

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 
Μελαμίνη λευκή. Πρέπει να φέρει πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
Ε1 και ΕΝ 14323/2004. Το πάχος της επικάλυψης νε μην είναι μικρότερο από 0,35 
χιλιοστά. Οι άκρες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς χτυπήματα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ 14323 
Ελάχιστο πάχος 

επικάλυψης 
0,15 χιλ. 

Καθαρές 
άκρες 

ΠΑΧΟΣ Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

18 χιλ.     

8 χιλ.     

16 χιλ.     
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ΟΜΑΔΑ Ε΄ : ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ 
 

Ημισυνθετική ξυλεία δαπέδου με επένδυση δρυός πολλαπλών στρώσεων βερνικιού. 
Πάχος 15 χιλιοστά. Διαστάσεις σανίδας 220 εκ. (μήκος), 20 εκ. (πλάτος), 1,5 εκ. (πάχος). 
Θα πρέπει να φέρει πιστοποίησης Ε1, χωρίς εκπομπές διαλυτικών, φορμαλδεΰδης κλπ, 
να είναι κατηγορίας . Το πάχος επικάλυψης να είναι 0,35 χιλιοστά ώστε να δέχεται τρίψιμο 
και να φέρει 5 τουλάχιστον στρώσεις βερνικιού. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Προδιαγραφή  
Ε1 

Προδιαγραφή 
ΕΝ 14342 

Χωρίς εκπομπές 
διαλυτικού, 

φορμαλδεΰδης 
κλπ 

Κατηγορία 3-
strip 

Ελάχιστο 
πάχος 

επικάλυψης 
0,35 χιλ. 

Πάχος 1,5 
εκ., πλάτος 
20 εκ.  και 
μήκος 2,2 

Ελάχιστες 
στρώσεις 
βερνικιού 

5 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

       

 
 

 

 

Ο Προσφέρων 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ : MDF ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΞΥΑΣ 

 
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΑ Τ.Μ.  
ΤΙΜΗ 
(T.M.) ΑΞΙΑ 

1 
MDF 
ΟΞΥΑ 20 3,050 1,22 60 223,26    

2 
MDF 
ΟΞΥΑ 31 3,050 1,87 20 114,07    

3 
MDF 
ΟΞΥΑ 9 3,050 1,87 25 142,5875    

4 
MDF 
ΟΞΥΑ 4 2,200 1,87 60 246,84    

       ΣΥΝΟΛΟ  

       ΦΠΑ  
             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : MDF ΓΥΜΝΟ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΑ Τ.Μ.  
ΤΙΜΗ 
(T.M.) ΑΞΙΑ 

1 
MDF 
ΓΥΜΝΟ 19 3,660 1,85 25 169,275    

1 
MDF 
ΓΥΜΝΟ 8 3,660 1,85 15 101,565    

3 
MDF 
ΓΥΜΝΟ 30 3,660 1,85 10 67,71    

       ΣΥΝΟΛΟ  

       ΦΠΑ  

             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΟΜΑΔΑ Γ΄ : MDF ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΑ Τ.Μ.  
ΤΙΜΗ 
(T.M.) ΑΞΙΑ 

1 
MDF 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ 9 3,050 1,22 15 55,815    

2 
MDF 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ 20 3,050 1,22 10 37,21    

       ΣΥΝΟΛΟ  

       ΦΠΑ  
             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΑ Τ.Μ.  
ΤΙΜΗ 
(T.M.) ΑΞΙΑ 

1 
ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
ΛΕΥΚΗ 18 3,660 1,83 20 133,956    

2 
ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
ΛΕΥΚΗ 8 3,660 1,83 30 200,934    

3 
ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
ΛΕΥΚΗ 16 3,660 1,83 15 100,467    

       ΣΥΝΟΛΟ  

       ΦΠΑ  

             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ : ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ 
 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ Τ.Μ.  ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 

ΠΑΤΩΜΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΡΥΣ 400 (T.M.)  

2 ΣΟΒΑΝΤΕΠΙ ΔΡΥΣ 
(μέτρα) 

300 (μέτρο)  

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Ο Προσφέρων 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Στην …….. σήμερα την ………………………… ημέρα …………………. μεταξύ: 
 

Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην Αθήνα επί της οδού Σορβόλου 24 Μετς (ΑΦΜ 

090047671 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκη), όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  κατά  την  υπογραφή  του  

παρόντος από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ  Βασίλειο Γκιτάκο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Της εταιρίας με την επωνυμία …………………………………. που εδρεύει στην ……………………………………….. με 

ΑΦΜ: ………………………., Δ.Ο.Υ.:…………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………….., κάτοχο 

του υπ’ αριθμό …………………. δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,   

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια της ………………… (Α.Π ……………………….) Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η υλοποίηση  της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Α΄ΥΛΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.975,83  €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ  43.370,02 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ,  

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την Ομάδα 

Ειδών……………….σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (……………………….. (Α.Π : ……………………………) Διακήρυξης 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμβασης.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του παρόντος είναι η:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Α΄ΥΛΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34975,83  €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ  43.370,02 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ,  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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, για την Ομάδα Ειδών …………., σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα και τα 

παραρτήματα της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Διακήρυξη με Α.Π.: …………………………………… Πρόχειρου Διαγωνισμού , 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  Οικονομική & Τεχνική Προσφορά Αναδόχου) που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΤΙΜΗΜΑ 

2.1. Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας  από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 

ποσό των ……………………… ευρώ (σύμφωνα με την οικονομική & τεχνική του προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ πάσης φύσεως φόρων, φόρο εισοδήματος (άρθρο 64 

Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων (παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007, κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ)] και κάθε εν γένει παρακράτηση 

σχετική με την εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου όπως αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα της 

παρούσας σύμβασης.  

2.2. Το ανωτέρω τίμημα νοείται για  την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνες του Αναδόχου. Καθώς επίσης και όλες τις τυχόν επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δηλαδή μισθοί και δώρα του απασχολουμένου υπ’ 

αυτού προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι 

εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα για ασφάλιση του 

προσωπικού του, πάσης φύσεως εισφορές προς τρίτους για τις οποίες είναι υπόχρεος, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, δαπάνες αγοράς υλικών, μεταφορικά και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, που 

πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για  την παράδοση της προμήθειας, έστω και μη ρητά 

κατονομαζόμενη (π.χ. μεταφορικά, μικροϋλικά, μικροεργασία,  κ.λπ., καθώς και όλες οι κρατήσεις 

υπέρ τρίτων),  βαρύνουν τον Ανάδοχο.   

2.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 

388 Α.K) 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με το ΚΕΘΕΑ 

να έχει παραδώσει ολοκληρωμένη τη προμήθεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 

3.2 Σε Περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις του 
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παραδοτέου τις γνωστοποιεί εντός (5) πέντε  ημερών στον Ανάδοχο εγγράφως, υποδεικνύοντας τις 

απαιτούμενες διορθώσεις. Η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει τα παραδοτέα συντάσσοντας σχετικό 

πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο.  

3.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής και να 

αποκαταστήσει τις τυχόν πλημμέλειες ή ελλείψεις με δαπάνες του εντός πέντε (5) ημερών από την 

έγγραφη γνωστοποίησή τους. 

3.4 Η Επιτροπή προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την 

κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 

Αναδόχου ως έκπτωτου.  

3.5 Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα συντάξει το 

σχετικό πρακτικό, αφού ελέγξει ότι τηρήθηκαν οι όροι και τα ζητούμενα της σύμβασης.  

3.6 Η οριστική παραλαβή του Έργου, θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης - 

παραλαβής μέσα σε ένα μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της προμήθειας από τον 

Ανάδοχο, που θα γνωστοποιεί εγγράφως προς την Επιτροπή Παραλαβής.   

3.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και την Επιτροπή Παραλαβής για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη Έργο, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

3.8 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% 

την συμβατική ποσότητα εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος ή να την 

μειώσει έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπή Παραλαβής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου.   

4.2. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου το έργο δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής   

της Αναθέτουσας Αρχής μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν 

το αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. 
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Οι μεταθέσεις της προθεσμίας εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   

5.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον 

δεν παρέδωσε το Έργο στο συμφωνηθέντα χρόνο ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

καθορίζονται στη παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να λάβει το τίμημα το οποίο 

αναλογεί στο εκτελεσθέν υπ’ αυτού μέρος του έργου. 

5.2. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν.  

5.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση  όταν: α) η 

σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  της Αναθέτουσας Αρχής β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. 

5.4. Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει 

σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των 

λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του Αναδόχου οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.  

6.2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 

υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς 

να παραδώσει το Έργο.  

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 

της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το 

ΠΔ 118/2007. 
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6.3. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το 

ΠΔ 118/2007.  

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης και το Έργο δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.  

6.4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη 

πληρωμή του Αναδόχου ή/και θα καταβάλλονται από τον ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  

7.1. Το Έργο που προβλέπεται να εκτελεσθεί και παραδοθεί στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο 

τρόπος παράδοσής του ή εκτέλεσής του, πρέπει να συμφωνεί, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα 

στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα της. 

7.2 Το Έργο πρέπει να εκτελεσθεί και παραδοθεί σύμφωνα με την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  

7.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσής 

του, έχει ο Ανάδοχος.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8.1 Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέτει  βεβαίωση  φορολογικής &  ασφαλιστικής 

ενημερότητας,  που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής καθώς και τα νόμιμα παραστατικά 

(τιμολόγια) που θα εκδώσει. 

8.2  Ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγια στα στοιχεία των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ.  
 

8.3 Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει εξήντα (60) ημέρες μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Έργου από την Επιτροπής Παραλαβής με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του 

Αναδόχου  (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας) από τα αντίστοιχα λογιστήρια των 

προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στα οποία έχει γίνει τιμολόγηση. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

9.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η Ανάδοχος κατέθεσε στο ΚΕΘΕΑ 

την υπ’ αριθμό: …………………………….. εγγυητική επιστολή της …………………………………, ποσού  
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………………. ευρώ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του 

Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

9.2 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

9.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

τραυματισμό ή βλάβη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή του προσωπικού του ή 

οποιουδήποτε τρίτου, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών ή/και του όλου έργου ή εξ’ 

αιτίας τούτου, τυχαία ή από υπαιτιότητα αυτού ή του προσωπικού του και των εν γένει 

προστεθέντων του. Δεν θεωρείται τυχαίο το ατύχημα, ο τραυματισμός ή η βλάβη, η οποία προεκλίθη 

εξ υπαιτιότητας του προσωπικού και εν γένει οργάνων του «ΚΕΘΕΑ» και ,επομένως, στην περίπτωση 

αυτή ο Ανάδοχος ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη θα έχει. 

9.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει την πρόκληση  ατυχήματος.  

9.5 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια είδους (ή τμήματος αυτού) που θα 

παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 

πλήρη αποκατάσταση ή αν κρίνεται απαραίτητο, αντικατάσταση μέχρι την ημερομηνία Οριστικής 

Παραλαβής του είδους. Μετά την Οριστική Παραλαβή του είδους την προαναφερόμενη ευθύνη 

φέρει η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή του προσωπικού του. 

9.6 Ο Ανάδοχος  ευθύνεται απόλυτα για κάθε ζημιά ή βλάβη, η οποία τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση 

του Έργου, ή επ’ ευκαιρία αυτού σε πρόσωπα, πράγματα, εγκαταστάσεις, έπιπλα, μηχανές και 

οποιαδήποτε φύσης και είδους συσκευές, τοίχους, δάπεδα, και γενικά σε κάθε εξάρτημα ή 

παράρτημα του κτιρίου, που ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε στους υπαλλήλους αυτής, είτε σε 

οποιοδήποτε τρίτο εφ’ όσον η ζημία ή βλάβη αυτή προεκλήθη από το προσωπικό και τους 

προστηθέντες του Αναδόχου . Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτούν τα συγκεκριμένα 
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εξαρτήματα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας τους ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι 

αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

9.7 Ο ανάδοχος  θα υποχρεούται, περαιτέρω στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των ως άνω ζημιών. 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά ή/και μέρος ή/και 

το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με αυτή σε οποιοδήποτε τρίτο, 

ή/και να ορίσει υπεργολάβο ή/και να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του Έργου. Κάθε τέτοια τυχόν 

μεταβίβαση ή εκχώρηση είναι άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα Αρχή.   

ΑΡΘΡΟ 11.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που ενδεχομένως 

προκληθεί σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή των 

Παραρτημάτων της από πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την 

υλοποίηση του Έργου.  

11.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με 

την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε 

κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της 

Σύμβασης και την υλοποίηση του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον 

ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά 

αφορά την εκτέλεση του Έργου που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

12.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, ή καθυστερεί 

την παράδοση αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπή Παραλαβής.  

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
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δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 

12.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα.   

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής 

βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων 

της καταγγελίας. 

12.3 Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα της προμήθειας προς τον 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η 

καταγγελία επιφέρει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την 

επιβολή των προβλεπομένων στο νόμο κυρώσεων. 

12.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα 

της προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με 

όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για 

ίδια ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής 

αξίας της εκτέλεσης της προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου Αναδόχου.    

12.5. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζημίωση για ζημία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία 

της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

12.6. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 

προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 
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πριν την καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του 

τμήματος του Έργου που παραδόθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

13.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε 

(5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 

αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

14.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

-κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής- 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

14.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

14.3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή  

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το 

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 

14.4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 

που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και 
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αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του 

Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα Σύμβαση δύναται  να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 24   του Π.Δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α και Β και στην Προσφορά του 

Αναδόχου μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός (1) 

μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας 

και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 
 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή     Ο Ανάδοχος 
        Σφραγίδα, Υπογραφή   

   

 

 


