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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
 

Ταχ. Δ/νση Αγ.Ειρην.Χρυσοβαλλάντου  
   71410, Ηράκλειο  
Πληρ:      Εργαζάκη Αλεξάνδρα 
Τηλέφωνο: 
Φαξ: 

2810215266 
2810215279 

Email:  aergazaki@gmail.com 
           

  
 
 
 
Ηράκλειο, 27 /11/2017 
Αρ.Πρωτ.:1432 
 

 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη υποστήριξης και εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος». 

Είδος Προμήθειας: Λογιστικές υπηρεσίες. 
(CPV 79211000-6) 

Ανάδειξη  χορηγητή  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 11/12/2017 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
3. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. 

και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
4. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις». 
7. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9.  Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 29/1996) 
άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
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Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 

τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005». 
11. Την αριθ. 10054/2484 (ΦΕΚ 948, T.B’18-4-2013) απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περί 

«Προμηθειών Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας», η οποία μας γνωστοποιήθηκε με το αρ. 1814/407/10-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικού του Υπ. Εργασίας (περί έγκρισης διενέργειας του συνόλου των διαγωνισμών). 

12. Τις διατάξεις του ΠΔ 205/1998 «περί κλαδικού λογιστικού σχεδίου στα ΝΠΔΔ» 
13.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  στον Προϋπολογισμό έτους 2017 του Κέντρου. 

14. Την υπ. αριθμ. ΑΑΥ779/2017 ανάληψη δέσμευση της Υπηρεσίας μας. 
15. Την υπ. Αριθμ. 902/26/20.11.2017, Θέμα 5ο απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Κ. « Περί εγκρίσεως  

Συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος. 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

Συνοπτικό   μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο  
κατακύρωσης: 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη μειδότη  που θα αναλάβει την υποστήριξη εφαρμογής 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (CPV- 79211000-6) του Κ.Κ.Π.Π.Κ.  συνολικού 
προϋπολογισμού #45.632,00€ με Φ.Π.Α., δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του 

προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Κ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
30/06/2018  σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται  

παρακάτω, καθώς και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης αυτής. 

1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις  11/12/2017  

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κρήτης. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την σχετική Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, οι οποίες 

θα παραλαμβάνονται επί χειρός από το γραφείο Διαχείρισης, μπορούν όμως να αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη 

παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι τις 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο 

Κ.Κ.Π.Π.Κ. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται.  

5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:  

- Να είναι μέλη του Ο.Ε.Ε 
- Να διαθέτουν άδεια Α΄ τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού  

 Τουλάχιστον τριετή  εμπειρία στην εφαρμογή του ΠΔ 205/1998 ή Π.Δ.146/2003.  η οποία να 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από τους αρμόδιους για την έκδοσή τους 

φορείς. 

6. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα 
παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από  τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 «περί δημοσίων συμβάσεων». 

7. Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί, άρχεται από την υπογραφή της με λήξη την 31/06/2018 

8.  Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης αναπόσπαστα μέρη της 
παρούσας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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Συνημμένα 
Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης 
 

         

 

 Δημοσίευση 

1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚ (ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ) 
2. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

3.  ΚΗΜΔΗΣ 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2017 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ             (CPV) 79211000-6 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                   

Κ.Κ.Π.Π.Κ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ)ΜΕ Φ.Π.Α.          

45.632,00€ 

Φ.Π.Α.                                                   24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π.Κ.                                                                        

ΚΑΕ: 0419 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/06/2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ %) ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.0,06% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

                                                                          

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 

                                                                       
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%  

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ                                                                           

.      
 

ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ 8% (ΆΡΘΡΟ 64, ΠΑΡ. 2γγ, 

ν.3172/2013) ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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Τόπος  

διαγωνισμού 

Ημερομηνία. 

διαγωνισμού 

Ημέρα Ώρα 

 
Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου  / 
Ηράκλειο/ Αίθουσα 
συνεδριάσεων 

 
11/12/2017 

 

Δευτέρα  

11.00 πμ 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 Ο  ανάδοχος θα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
του ή άτομο που απασχολεί να : α) είναι μέλος του Ο.Ε.Ε., β)  διαθέτει άδεια Α΄ τάξης Λογιστή 
Φοροτεχνικού και γ) 3ετή τουλάχιστον εμπειρία  στην εφαρμογή του Π.Δ. 205/1998 ή 
Π.Δ.146/2003 που να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων ή 
πιστοποιητικών από τους αρμόδιους για την έκδοσή τους φορείς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:  

(1) ∆ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισµό, υπογεγραμμένο από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς και µε 
αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς (120 ημέρες)  για την πρωτοκόλλησή του.  

(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισµού για τον οποίο κατατίθεται η προσφορά.  
(3) Επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – 

ΤΕΥΔ- άρθ. 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Παράρτημα ΣΤ΄της παρούσης). 

Το ανωτέρω ΤΕΥΔ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν σε μορφή word στο email : 
aergazaki@gmail.com 

(4) Κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση εταιρείας)  
(5) Βεβαίωση από το Ο.Ε.Ε. από την οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του 

με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών  

(6) Βεβαίωση από το Ο.Ε.Ε. για την κατοχή άδειας Α΄τάξης Λογιστή- Φοροτεχνικού από έναν 
τουλάχιστον με την ιδιότητα του : α. ίδιου, β. εταίρου, γ. μέλος του Δ.Σ. ή δ. εργαζόμενου. 

(7) Βεβαίωση από τους αρμόδιους για την έκδοσή της φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλ.) από την οποία να  προκύπτει 
η εμπειρία των τριών ετών στην εφαρμογή του  ΠΔ 205/1998 και του ΠΔ 146/2003.    

 
  

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, (Άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίωση 

παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη (120 ημέρες) , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά 

για το σύνολο αυτών.  
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο στην Ελληνική γλώσσα και σε αυτόν τον κυρίως 
φάκελο θα περιέχονται τρεις ξεχωριστοί φάκελοι:  

•ένας υπο-φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στον διαγωνισµό  

• ένας υπο-φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και  
• ένας υπο-φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς, 

 Σε όλους τους φακέλους (στον κυρίως φάκελος και στους τρεις υπο-φακέλους) θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα  

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ. ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού και να αναγράφει ευκρινώς τις ενδείξεις 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2017 

Κ.Κ.Π.Π.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ // ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                            

 

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται επί αποδείξει πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται σε αυτήν µέχρι και την 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.µ. Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για 

τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω 

τρόπο. Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν είτε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα 
στο Τµήµα Γραµµατείας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. Αναντιστοιχία 

µεταξύ τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές που, κατά την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις, δεν 

θα ληφθούν υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Β΄της παρούσης 

Τα Τεχνικά στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 
Υποστήριξη διενέργειας – σύνταξη απογραφής 
31/12/2017 και Ισολογισμού έναρξης της 

01/01/2018. 

Έτος 1 8.000,00 8.000,00 

2 

Άμεση επίβλεψη και Παρακολούθηση του 

Διπλογραφικού Συστήματος, καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης 

 

 

Μήνας 

 

 

12 

 

 

1.900,00 

 

 

22.800,00 

3 

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη δομή 

και τον τρόπο εσωλογιστικής λειτουργίας τους 
συστήματος των εργαζομένων στο 

λογιστήριο. 

4 

 Διάρθρωση Σχεδίου λογαριασμών 
Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το Π.Δ. 

205/1998 ή Π.Δ.146/2003.  
 

5 

Αντιστοίχιση Λογαριασμών Δημόσιας και 

Γενικής Λογιστικής. Συμφωνία της 

συλλειτουργίας των δύο λογιστικών 
κυκλωμάτων. 

6 

Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτύπωση 

των οικονομικών πράξεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης  με βάση το 

Π.Δ.205/1998. 

7 

 Εκτύπωση επίσημων βιβλίων που 

προβλέπονται από τιο Π.Δ. 205/1998 ή 
Π.Δ.146/2003.  

8 
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της 

31/12/2017 
Έτος 1 6.000,00 6.000,00 

 
                                                                                                                 

Συνολική Αμοιβή 
36.800,00 

 Φ.Π.Α. 24% 8.832,00 

 Συνολική Δαπάνη  45.632,00 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
τριάντα δυο  ευρώ (45.632,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (24%) και θα βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Κ.Κ.Π.Π.Κ  οικονομικού έτους 2017 και 2018, Κ.Α.Ε. 0419. 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

 

1. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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         Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  
 

 

 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α) ∆ιαδικασία αποσφράγισης – Ανάδειξη Μειοδότη 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν στη Γραµµατεία του Κ.Κ.Π.Π.Κ θα παραδοθούν 

στην Επιτροπή διαγωνισμού, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, οι συµµετέχοντες δύνανται 

να παρίστανται στον διαγωνισµό. Στη περίπτωση αυτή οι προµηθευτές ή οι αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να 
είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας, ήτοι την αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
διακήρυξη.  

 
Β) Η αποσφράγιση- αξιολόγηση  γίνεται µε τη παρακάτω διαδικασία: 

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι µονογράφονται από την επιτροπή καθώς και όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ανά φύλλο. Επίσης, µονογράφεται από την επιτροπή 

ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Η επιτροπή του διαγωνισµού θα διενεργήσει έλεγχο για την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι συµµετέχοντες των οποίων οι 

φάκελοι είναι πλήρεις σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας 

(αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς). Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Κατόπιν  αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και η επιτροπή του διαγωνισµού καταχωρεί 
σε έγγραφο – πρακτικό τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών των μετεχόντων. Το πρακτικό αυτό 

διαβιβάζεται στο Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Κ. για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση.  

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συµµετέχων που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 (Α’147), σύµφωνα µε το οποίο:  
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 
µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του 

αρµόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
2.α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας.  
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2.β)αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο.  
2.γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.  

2.δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 2.ε) στην περίπτωση της 

παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016.  
2.στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει 

την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. Ως εκ τούτου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή την επανάληψη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους προκειµένου για την ανάδειξη αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Στον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιµή, τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η 

προμήθεια, τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τους.  
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινός ανάδοχος), αυτός θα κληθεί να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, (άρθρο 103 

του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’) µε βεβαίωση παραλαβής, τα δικαιολογητικά-έγγραφα (∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης) που αναφέρονται στο Άρθρο 3  της παρούσης, κατά περίπτωση.  

3. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν (σύµφωνα 
µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/ΦΕΚ Α΄147) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και (µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412 /ΦΕΚ147 Α’) η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
µματαιώνεται. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεώνεται να υπογράψει 

τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησής του 

από την υπηρεσία. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων µερών, 

καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την ∆ιακήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην 
ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µμπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσης.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται μηνιαία , ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος 

πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Κ.Π.Π.Κ και σύμφωνα µε την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης 

δαπανών υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το 

Νόμο δικαιολογητικών.  

 Τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει».  

 Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή (ασφαλιστική ενημερότητα)  

 Φορολογική ενημερότητα  

     

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε: • Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ: 0,06%), • Χαρτόσηµο 3% 
επί του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. • ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

Φόρο εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. 
 

                                    ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , το ύψος της οποίας καθορίζεται 

σε ποσοστό 5% επι της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  Το Κέντρο δικαιούται σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει 

σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής  που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης ελληνικής  νομοθεσίας.                      

 
                         ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την πατούσα διακήρυξη και για κάθε παράβαση των όρων 
της σύµβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08- 08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών & Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
 
Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση του έργου για την ανάδειξη μειοδότη υποστήριξης και 

εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ», βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 205/1998.  
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/16 

 του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/10 
 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  

 της περ. 31 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 
 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 
 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 
 των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 
 της παρ. 2 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016. 
 του άρθρου 66 του Ν. 4412/2016. 
 των παρ. 1α και 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 
 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 

 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

    
Η Υπηρεσία θα εκτελεστεί από την υπογραφή της, έως την 31/06/2018, και για την εκπαίδευση του 
προσωπικού, όσος χρόνος χρειαστεί.    

 
Άρθρο 5ο : Τυπικά προσόντα εντολοδόχου 

 
Ο  ανάδοχος θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άτομο που 
απασχολεί να : α) είναι μέλος του Ο.Ε.Ε., β)  διαθέτει άδεια Α΄ τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού και 
γ)3ετή τουλάχιστον εμπειρία  στην εφαρμογή του Π.Δ. 205/1998 ή του Π.Δ.146/2003  που να 
αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών από τους αρμόδιους 
για την έκδοσή τους φορείς.  
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 
την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.      

Υποχρεούται στην φυσική του παρουσία στον χώρο του Λογιστηρίου του ΚΚΠΠK ανάλογα με 
της ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

 
 
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων και των ατομών τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
 
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία 

 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι 
: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 

 
 Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
 
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .   

         
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 
 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 45.632,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά με 
την παράδοση των εργασιών και την έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 
και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας,. 
 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 
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Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
 
 
 

 
 
                               

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Συνοπτική Παρουσίαση των υπηρεσιών 

 

Υπηρεσίες Σύντομη περιγραφή 

1. Υποστήριξη 
διενέργειας – 
σύνταξης 
Απογραφής και 
Ισολογισμού 
έναρξης  της 
1/1/2017 

Η πραγματοποίηση της απογραφής των κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του 
αναδόχου. 
Η υποστήριξη θα παρέχεται με τακτικές επισκέψεις  στελέχους της 
αναδόχου εταιρείας, ειδικευμένου σε θέματα απογραφής. Οι 
συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των  υπηρεσιών του ΝΠΔΔ 
και θα περιλαμβάνουν: 
 

 Διαμόρφωση ηλεκτρονικού μητρώου παγίων της 1/1/2017. 
 Οδηγίες για την απογραφή του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα, 
κ.ά.) της 1/1/2017 

 Οδηγίες για την απογραφή των υποχρεώσεων 
(μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων) της 1/1/2017. 

 Σύνταξη της απογραφής έναρξης της 1/1/2017. 
 Σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης της 1/1/2017. 
 Σύνταξη – εκτύπωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού 

της 1/1/2017.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

Η παράδοση θα γίνει έως την 28/02/2018 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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2. Υποστήριξη 
εφαρμογής του ΠΔ 
205/1998 για το 
έτος 2017 

Η Εφαρμογή του ΠΔ 205/1998 θα πραγματοποιείται από το 
προσωπικό του ΝΠΔΔ. Η υποστήριξη θα παρέχεται με τακτικές 
επισκέψεις (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) στελέχους της 
αναδόχου εταιρείας, ειδικευμένου σε θέματα διπλογραφικού. Οι 
επαφές, συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των υπηρεσιών του 
ΝΠΔΔ και θα περιλαμβάνει:  
 
 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εργαζομένων στο 

λογιστήριο του ΝΠΔΔ στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του 
προγράμματος της Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης 

 Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής  
 Αντιστοίχιση Λογαριασμών Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής.  
 Χαρακτηρισμός εγγραφών.  
 Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτύπωση των οικονομικών 

πράξεων του έτους 2017 με βάση το Π.Δ.205/1998 ή 
Π.Δ.146/2003.  

 Συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών 
κυκλωμάτων.  

 Λογιστικές καταχωρήσεις όπου απαιτείται.  
 Εκτύπωση επίσημων βιβλίων που προβλέπονται από το Π.Δ. 

205/1998 ή Π.Δ.146/2003.  
 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

1. Για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2017, έως την 31/12/2017 

2. Για τους μήνες Μάιο - Οκτώβριο 2017, έως την 31/01/2018 

3. Για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017, έως  την 28/02/2018 

3. Σύνταξη 
οικονομικών 
καταστάσεων της 
31/12/2017 

Η πραγματοποίηση της απογραφής των κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό της 
αναδόχου εταιρείας. 
Οι συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των  υπηρεσιών του ΝΠΔΔ 
και θα περιλαμβάνουν: 
 

 Διαμόρφωση ηλεκτρονικού μητρώου παγίων της 
31/12/2017. 

 Σύνταξη της απογραφής της 31/12/2017. 
 Σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/2017. 
 Σύνταξη – εκτύπωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού 

της 31/12/2017.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

Η παράδοση θα γίνει έως την 30/06/2018 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 

Προς  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 
            Αγίας Ειρήνη Χρυσοβαλλάντου  Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71410  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμ……… σύμβασης που 
θα υπογραφεί μαζί σας για την υποστήριξη και εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος  …………………..(αρ. δ/ξης……/…../….)  
του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.  
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
              ΣΥΜΒΑΣΗ 

                 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ποσού ΧΧ.ΧΧΧ,00 € , με τον Φ.Π.Α. 
Για την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος (Υπηρεσίες λογιστή ΠΕ Α΄Τάξης) 

Στο Ηράκλειο , σήμερα την………………… ημέρα ……..………………………., του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά 
(2017), οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο …………………Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με ΑΦΜ ……….. που 
εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα με την ιδιότητά του αυτή, και 

2. Ο χχχχχχχχχ, με ΑΦΜ χχχχχχχχχχ, Ταχ. Δ/νση: χχχχχχχχχχχχχχ  Τηλ.χχχχ και Fax χχχχχχ, και κινητό 

τηλέφωνο 69χχχχχχχχχχχχ,  
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κύριος Καναβάκης Σταύρος  με την παραπάνω  

ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» όπως 

     τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010  
     «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

β. Του Ν.3329/2005 άρθρο 15 παρ.3,4 «περί αρμοδιοτήτων των διοικητών Μ.Κ.Φ.» 

γ. Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες » 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4109/2011«περί συγχωνεύσεως των Μ.Κ.Φ» 

3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «περί Δημόσιου Λογιστικού και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «περί δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5. Την …/…../2017  θέμα ..ο  απόφαση Δ/Σ με την οποία κατακυρώθηκε στον δεύτερο των 
    συμβαλομένων ο διαγωνισμός με αριθ. διακ. …../2017 

6. Την σχετική Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης (αα……- αρ.πρωτ …../………-2017.  

     ΑΔΑ: …………..).. 
7. Το αρχικό αίτημα με αριθμό δημοσίευσης (ΑΔΑΜ : ………………….) 

 
Ο πρώτος από τoυς συμβαλλόμεvoυς με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αvαθέτει στov δεύτερο, ο οποίος στο εξής 

θα ονομάζεται “ΠΑΡΟΧΟΣ’’ την υπηρεσία  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, την οποία αναλυτικά περιγράφεται πιο πάνω, 

σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Κ. η oπoία σε συvδυασμό με τηv πρoσφoρά του 
αναδόχου, απoτελoύv αvαπόσπαστo τμήμα της παρoύσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Συνοπτική Παρουσίαση των υπηρεσιών 

 

 

Υπηρεσίες Σύντομη περιγραφή 

1. Υποστήριξη 
διενέργειας – 
σύνταξης 
Απογραφής και 
Ισολογισμού 
έναρξης  της 
1/1/2017 

Η πραγματοποίηση της απογραφής των κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του 
αναδόχου. 
Η υποστήριξη θα παρέχεται με τακτικές επισκέψεις  στελέχους της 
αναδόχου εταιρείας, ειδικευμένου σε θέματα απογραφής. Οι 
συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των  υπηρεσιών του ΝΠΔΔ 
και θα περιλαμβάνουν: 
 

 Διαμόρφωση ηλεκτρονικού μητρώου παγίων της 1/1/2017. 
 Οδηγίες για την απογραφή του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα, 
κ.ά.) της 1/1/2017 

 Οδηγίες για την απογραφή των υποχρεώσεων 
(μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων) της 1/1/2017. 

 Σύνταξη της απογραφής έναρξης της 1/1/2017. 
 Σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης της 1/1/2017. 
 Σύνταξη – εκτύπωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού 

της 1/1/2017.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

Η παράδοση θα γίνει έως την 28/02/2018 
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2. Υποστήριξη 
εφαρμογής του ΠΔ 
205/1998 για το 
έτος 2017 

Η Εφαρμογή του ΠΔ 205/1998 θα πραγματοποιείται από το 
προσωπικό του ΝΠΔΔ. Η υποστήριξη θα παρέχεται με τακτικές 
επισκέψεις (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) στελέχους της 
αναδόχου εταιρείας, ειδικευμένου σε θέματα διπλογραφικού. Οι 
επαφές, συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των υπηρεσιών του 
ΝΠΔΔ και θα περιλαμβάνει:  
 
 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εργαζομένων στο 

λογιστήριο του ΝΠΔΔ στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του 
προγράμματος της Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης 

 Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής  
 Αντιστοίχιση Λογαριασμών Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής.  
 Χαρακτηρισμός εγγραφών.  
 Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτύπωση των οικονομικών 

πράξεων του έτους 2017 με βάση το Π.Δ.205/1998 ή 
Π.Δ.146/2003.  

 Συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών 
κυκλωμάτων.  

 Λογιστικές καταχωρήσεις όπου απαιτείται.  
 Εκτύπωση επίσημων βιβλίων που προβλέπονται από το Π.Δ. 

205/1998 ή Π.Δ.146/2003.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

1. Για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2017, έως την 31/12/2017 

2. Για τους μήνες Μάιο - Οκτώβριο 2017, έως την 31/01/2018 

3. Για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017, έως  την 28/02/2018 

3. Σύνταξη 
οικονομικών 
καταστάσεων της 
31/12/2017 

Η πραγματοποίηση της απογραφής των κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από το  προσωπικό της 
αναδόχου εταιρείας. Οι συναντήσεις θα γίνονται με τα στελέχη των  
υπηρεσιών του ΝΠΔΔ και θα περιλαμβάνουν: 
 

 Διαμόρφωση ηλεκτρονικού μητρώου παγίων της 
31/12/2017. 

 Σύνταξη της απογραφής της 31/12/2017. 
 Σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/2017. 
 Σύνταξη – εκτύπωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού 

της 31/12/2017.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  

Η παράδοση θα γίνει έως την 30/06/2018 
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ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και 30/06/2018. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως στην προσφορά του παρόχου 

 Ο πάροχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση. 

 Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των εν λόγω υπηρεσιών από τον πάροχο  ή τυχόν 
απόρριψης όλης ή μέρους της εργασίας, επιφέρει στον πάροχο τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν.4412/2016, του Κ.Κ.Π.Π.Κ. διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την 
αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 40 ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Κ.Κ.Π.Π.Κ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 

και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Κ., 
(β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 

Κ.Κ.Π.Π.Κ., 

(γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση , 
(δ) αν ο Προμηθευτής 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, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το Κ.Κ.Π.Π.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε 
όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία 

προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Προμηθευτή οι όροι και οι 

προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 
Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του/των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους 

γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται (ν.4412/2016) 

Το Κ.Κ.Π.Π.Κ. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 
παρούσα σύμβαση προς τον Προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η σύμβαση άρχεται από υπογραφής της μέχρι την 30/06/2018. 
 

                                              ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την παράδοση των συμφωνηθέντων. 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).  Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από 
την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό 
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φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, 

δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή 
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι: 
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. 

β) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00€ πραγματοποιείται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με χαρτόσημο επί αυτής  3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20 

%. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

 ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

Κ.Κ.Π.Π.Κ, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την παρακάτω 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΔΕΙ 

 

ΠΟΣΟ 

 

ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ / ΤΗΣ 

 

απεριόριστης ισχύος, η οποία μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και 

ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους  θα επιστραφεί στον 

προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο πάροχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του ελέγχου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία  
Ο πάροχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την σύμβαση υποχρεώσεις του με την δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
Η Υπηρεσία μας θα θέσει στην διάθεσή σας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 

την εκτέλεση του έργου και θα εξασφαλίσει την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού της. 

Ο πάροχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση του έργου του, ούτε κοινοποιεί στοιχεία-έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει γνώση 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της υπηρεσίας μας. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο  

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσης σύμβασης θα 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση 

του φορέα οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στη παρούσα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ' αριθμ. 2/2017 διακήρυξη, καθώς 

και στην από ........... ……..έγγραφη προσφορά του αναδόχου. 
Κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του αναδόχου και του Κ.Κ.Π.Π.Κ.  που θα αφορά στην εφαρμογή, την 

εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της σύμβασης ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται απ' αυτή λύεται 
από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κρήτης. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 
 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης. 
 

Σε πίστωση των ανωτέρω , η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από τους 

συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο κατατέθηκαν στο Κέντρο το δε ένα πήρε 
ο προμηθευτής. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ 
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [55380] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ /ΗΡΑΚΛΕΙΟ/71410] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΑΛΕΞΝΔΡΑ] 

- Τηλέφωνο: [2810215266] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [aergazaki@gmail.com] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CPV 79211000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : [ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

 Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 
 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

5. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη  συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 

ΑΔΑ: 64ΖΜΟΞΝ5-9ΝΠ
17PROC002358589 2017-12-05



Σελίδα | 29  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέροντai, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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