
     

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Αρ. 42 /2021 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά,  την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση του Παραρτήματος Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. 

Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00 με Φ.Π.Α.» 

 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 420/29ης /29-11-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση του Παραρτήματος 

Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας (ΑΔΑ :94Π1ΟΞΝ2-ΛΘΞ). 

- Την αριθ. Πρωτ. Λ739/Α.Α.Υ. 664/30-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 

4.500,00 ευρώ (ΚΑΕ 9723)  (ΑΔΑ:ΩΤ8ΓΟΞΝ2-00Ρ) . 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑΜ:21REQ009792416) και εγκεκριμένο  με 

(ΑΔΑΜ:21REQ009792727). 

 

Σας καλεί   να υποβάλετε  εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση του Παραρτήματος 

Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00 με Φ.Π.Α 24%. 

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 21-12-2021 μέχρι  

27-12-2021  και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν στις 28-12-2021 και ώρα 09:00 π.μ 
Προσφορές που κατατίθενται µετά  την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Το Αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την 

ηλεκτρολογική αναβάθμιση του Παραρτήματος Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού 

προϋπολογισμού 4.500,00 με Φ.Π.Α 24%. 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Καρδίτσα  21/12/2021 

 

 

 

 Αρ. Πρωτ. Γ.Π 4109  

    

Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 

43100,Καρδίτσα 
  

   ΠΡΟΣ:   

1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

  

 

Τμήμα: Προμηθειών  

   

Τηλέφωνο: 24413-50305-12  

FAX: 24410-25489  

 

 

 

Website: www.kkpthessaly.gr/   

http://www.kkpthessaly.gr/




ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς  που έχει 

προσκαλέσει η αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν την προσφορά τους και εφόσον 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και διαθέτουν τα 

κατάλληλα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ:  4.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

 

1.Καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί  τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και  υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση 

της προμήθειας και της υπηρεσίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με 

την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους 

συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων 

αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που 

θα απασχοληθεί για την  ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία.  

2.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται  να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας  προκληθεί σε τρίτους  υποχρεούται μόνον 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

7.Με την συμμέτοχη του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς)  

δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν. 

8.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας ( μεταφορικά κτλ)  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση 

εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο της προσφοράς.  

 Η προσφορά αν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό θα απορρίπτεται. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε 

οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το 

άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ. 

 Σε περίπτωση που ένας προσφέρων έχει απαλλαγή  από ΦΠΑ,  στην οικονομική 

προσφορά θα συμπληρώσει την τιμή  χωρίς ΦΠΑ και θα προσκομίσει  επίσημο 

έγγραφο που θα αποδεικνύει την απαλλαγή του για το διάστημα έως την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

 Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία 

και θα γίνει υπολογισμός από την αναθέτουσα αρχή με τον σωστό ΦΠΑ και την 

σωστή τελική αξία. 

 Σε περίπτωση ελλιπούς  ή κακής  εκτέλεσης της προμήθειας - υπηρεσίας (άρθρο 

213 Ν.4412/2016) ο ανάδοχος θα πρέπει να  προβεί σε άμεση  αντικατάσταση των 





ειδών,  σε διαφορετική περίπτωση  θα κηρύττεται έκπτωτος και θα 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από  τον προσφέροντα, να συμπληρώσει 

ή να προβεί σε  διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν 

ασάφειες η επουσιώδη τυπικά σφάλματα. 

 Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε  άλλο έξοδο προκύψει   για την παράδοση της 

προμήθειας στα Παραρτήματα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής  θα υπογράψει σύμβαση 

έως 31/03/2022. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα προσκομίσει τα 

ανάλογα παραστατικά. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του 

Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

 Η παράδοση-παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο Παράρτημα Καρδίτσας  

του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.  

 Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 

εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Eδρα, Επάγγελμα 

email) και τα εξής:  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

                                                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

THΛ : 2441-3-50305 

  Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 42/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ   

 Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00 ΜΕ ΦΠΑ 
  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  27/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 
 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   

φάκελοι οι   οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   

το    περιεχόμενο  αυτών (οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής). 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει  τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι : 





α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην 

περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης  και  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της.  

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην 

κατοχή μου. 

 

2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή.  

 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  

διαγωνιζομένου.  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 
 

 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

 

 

 

 
                               

                                     

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
ΥΛΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΣΥΝΟΛΟ:  

                                                                                                                                                           

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

      ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 




