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ΜΕΛΕΤΗ 

“ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ” 

 ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ Ν.Ρ.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ 5041880 
  

  

  

Χολαργόσ, 13/04/2020 

Α.Ρ:  243 ΑΡ-Μ 

  

  

  

  

  

  

   

Ρεριεχόμενα:  1. Τεχνικι Ζκκεςθ  

2. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ   

3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

4. Συγγραφι υποχρεϊςεων  

  

  

  

  

    

  

  

 ΑΡΙΛΙΟΣ 2020  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν «Ρρομήθεια, μεταφορά, εγκατάςταςη ςε λειτουργία κι ςυντήρηςη 
οικιακοφ ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  για τισ Δομζσ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων», 
ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με Τίτλο: «Επιχοριγθςθ Ν.Ρ.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για 
τθ Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων - Νεφζλθ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041880, ςυνολικοφ 
ποςοφ 9.362,50€ (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24%).  
  

Για το ςκοπό ζχει εγγραφεί ςτον  προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ, οικονομικοφ ζτουσ  2020,  ςχετικι 
πίςτωςθ.  

Θ Ρρομικεια υλοποιείται ωσ «Δημόςια Σφμβαςη Ζργων - Ρρομηθειϊν» κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ (β) 
τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 «Οριςμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομζνων 
υπόψθ των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν διατάξεων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν.   

Μθτρϊο Δεςμεφςεων – CPV – ΚΘΜΔΘΣ:   

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα κωδικοποίθςθ περί ευρωπαϊκοφ κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

(CPV) τα υπό προμικεια είδθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ ταξινομοφνται με τουσ κάτωκι κωδικοφσ:  

  

ΡΟΪΟΝ  CPV  

Θλεκτρικι Κουηίνα  39711361-7 

Εςτίεσ 38436310-6 

Τθλεόραςθ  32324600-6 

Τοςτιζρα  39711330-1 

Καταψφκτθσ  39711122-0 

Ρροτηζκτορασ 38652100-1 

Αναδιπλοφμενθ οκόνθ  38653400-1 

Χρθματοκιβϊτιο 44421300-0 

Ρολυμθχάνθμα εκτυπωτικό  42991200-1 

Φορθτόσ Υπολογιςτισ 30213100-6 

Σκλθρόσ δίςκοσ 30233000-1 

Μνιμεσ φλασ 30234600-4 

 

 

Ο Συντάξασ  

Ακινα, 13/04/2020  

    

  

  

Μαρία Δθμθτροποφλου  

  Συντονίςτρια ΚΕΚΑΒ  
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ   

  

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

  

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ  

(ΧΩΙΣ ΦΡΑ)  
ΡΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ  

1  

“Ρρομήθεια, μεταφορά, 
εγκατάςταςη ςε λειτουργία κι 

ςυντήρηςη οικιακοφ ηλεκτρικοφ 
και ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  για 

τισ 3 Δομζσ Φιλοξενίασ 
Αςυνόδευτων Ανηλίκων”  ςτο 
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με Τίτλο: 

«Επιχοριγθςθ Ν.Ρ.Ι.Δ. Κοινωνικό  
Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ  

Βοικειασ για τθ Λειτουργία Δομϊν  
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων  
- Νεφζλθ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041880 

ΤΕΜ.  7.550,40 €  1  7.550,40€ 

 ΣΥΝΟΛΟ:    7.550,40 €  

 Φ.Ρ.Α. 24%:    1.812,10 €   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:     9.362,50 €   

  

    

2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ   

  

Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ 
Νεφζλη 1-2-3 

CPV 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  
ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

Θλεκτρικι Κουηίνα  39711361-7 1 504,00€ 504,00€ 

Εςτίεσ 38436310-6 1 336,00€ 336,00€ 

Τθλεόραςθ LED 32324600-6 1 840,00€ 840,00€ 

Τθλεόραςθ TCL 32324600-6 1 294,00€ 294,00€ 

Τοςτιζρα  39711330-1 1 42,00€ 42,00€ 

Καταψφκτθσ  39711122-0 2 504,00€ 1.008,00€ 

Ρροτηζκτορασ 38652100-1 1 629,00€ 629,00€ 

Αναδιπλοφμενθ οκόνθ  38653400-1 1 125,00€ 125,00€ 

Χρθματοκιβϊτιο 44421300-0 1 124,50€ 124,50€ 

Ρολυμθχάνθμα 
εκτυπωτικό  

42991200-1 
1 125,00€ 125,00€ 

Φορθτόσ Υπολογιςτισ 30213100-6 2 1.511,00€ 3.022 ,00€ 
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Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ 
Νεφζλη 1-2-3 

CPV 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  
ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

Σκλθρόσ δίςκοσ 30233000-1 2 124,50€ 249,00€ 

Μνιμεσ φλασ 30234600-4 10 25,19€ 251,90€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 7.550,40€ 

ΦΡΑ  1.812,10€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ   

9.362,50€ 

 

Σθμείωςθ: Οι αναφερόμενεσ τιμζσ και θ επιμζρουσ κοςτολόγθςθ, διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα που διενιργθςε θ 
ο Φορζασ ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ αγοράσ.  

  

Ο Συντάξασ  

  

Ακινα, 13/04/2020  

    

  

  

      Μαρία Δθμθτροποφλου  
  

Συντονίςτρια Ζργου 
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3. TEXNIKEΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Νεφζλη 1-2-3 Τεχνικά Χαρακτηριςτικά  

Θλεκτρικι Κουηίνα  ΚΟΥΗΙΝΑ PE10M40X0 

Εςτίεσ ΕΣΤΙΕΣ BRE645G06 

Τθλεόραςθ LED TV 49’’ LED KD49XG8096BAEP SONY 

Τθλεόραςθ Smart TV TCL 40ES560 40’’ SMART HD 

Τοςτιζρα ΤΟΣΤΙΕΑ SW-298M RED GRUPPE 

Καταψφκτθσ ΚΑΤΑΨΥΚΤΘΣ WHM 2511 WHIRLPOOL 

Ρροτηζκτορασ PROJECTOR OPTOMA EH334 

Αναδιπλοφμενθ οκόνθ ANAΔΙΡΛΟΥΜΕΝΘ ΟΘΟΝΘ ΤΨΗ 3100 

Χρθματοκιβϊτιο ΧΘΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ OSB – 2043BL 

Ρολυμθχάνθμα εκτυπωτικό ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ HP DESKJET 5075 AIO WIFI 

Φορθτόσ Υπολογιςτισ 
NOTEBOOK DELL INSPIRON 5490, 14.0’’ FHD, I7-
10510U, 12GB,512GB SSD, GEFORCE MX23 2GB 
WIN.10, 2 YEARS, PLATINUM SILVER 

Σκλθρόσ δίςκοσ WESTERN DIGITAL ELEMENTS PORTABLE 2TB 

Μνιμεσ φλασ USB STICK 64GB 

 

 

              Ο Συντάξασ                Ακινα, 13/04/2020  

  
     Μαρία Δθμθτροποφλου  

       Συντονίςτρια Ζργου  
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4. ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

  

  

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφήσ  

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθν “Ρρομήθεια, μεταφορά, εγκατάςταςη ςε λειτουργία κι ςυντήρηςη 

οικιακοφ ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  για τισ  Δομζσ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων  

«Νεφζλη 1», «Νεφζλη 2» που λειτουργοφν ςτην Αττική και  «Νεφζλη 3»  ςτην Κορηςό Καςτοριάσ”, ςτο 

πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με Τίτλο: «Επιχοριγθςθ Ν.Ρ.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ 
Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων - Νεφζλθ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041880, ςυνολικοφ ποςοφ  

9.362,50€ (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24%).  

 

Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

Ο διαγωνιςμόσ και θ προμικεια κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016  

2. Ν. 4605/2019 -ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016  

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Αϋ/27-11-1995 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Το Ρ.Δ 394/96 “Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου”.  

5. Το Ρ.Δ.166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35 τθσ 29/6/2000 για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»  

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Αϋ/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 Α/2010), «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  

8. Τισ διατάξεισ του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Αϋ/16-06-2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και 

λοιπζσ διατάξεισ».  

9. Το Ν.4281/2014, «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα  

Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 157 και 201, περί εγγυιςεων (ΦΕΚ  

160/τ.Α’/2014).  

10. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Α2-718 «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014.  

11. Του N.3310/05 (ΦΕΚ30/Α) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του Ν.3414/05 (ΦΕΚ279/Α) «Τροποποίθςθ του Ν.3310/05 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων».  

12. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ) «Ρερί υπαγωγισ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί ςτθ διαδικαςία 
διαςταφρωςθσ ςτοιχείων, που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 αυτοφ».  

13. Του Ν.3871/10(ΦΕΚ141/Α) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και ευκφνθ».  

14. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων….. και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

15. Τθσ παρ.3 του άρκρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ, 
των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ α4μοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν.  
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16. Το Ν.4038/2012(ΦΕΚ14/Α) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου 

πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2013».  

17. Του Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» και ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η’ : Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.  

18. Του άρκρου 37 Ν.4320(ΦΕΚ29/Α/19-3-2015) Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων όπωσ 

τροποποιικθκε, εφαρμόηεται και ιςχφει.  

19. Τθν με ΑΡ Ρ1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ με κζμα «Τεχνικζσ Λεπτομζρειεσ και λειτουργίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)».  

20. Το Ρ.Δ. 203/98 Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ 410/94 «Υγειονομικοί όροι 

παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ (231/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 
95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίθςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 

(201/Α) και 11/95 (5/Α)  

21. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Αϋ/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ 

ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 203/1998 και 

79/2007.Των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότθτα μόςχου), 1538/1991 (ποιότθτα 

κοτόπουλου).  

22. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Αϋ/1-2-1995 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ 
ςυναφϊν κεμάτων».  

23. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Αϋ/27-11-1995 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

24. Τισ διατάξεισ τθσ Ρ1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Βϋ/10-02-1999 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ 
Ρ1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Βϋ/07- 04-2005, Ρ1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Βϋ/19-07-2007 και 

Ρ1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Βϋ/31-07-2013, όπωσ ιςχφει, Υπουργικζσ Αποφάςεισ, περί εξαιρζςεωσ 
προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με ανάδειξθ προμθκευτϊν – χορθγθτϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3γ 

του άρκρου 2 του Ν.2286/1995.  

25. Τισ διατάξεισ τθσ αρικ.Ρ1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ Αντ. & Ναυτιλίασ για 

τα όρια των Διαγωνιςμϊν.  

26. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Αϋ/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».  

27. Τισ διατάξεισ του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Αϋ/16-06-2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και 

λοιπζσ διατάξεισ».  

28. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Αϋ/15-09-2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ» και το Ν. 4072/2012, Φ.Ε.Κ. 86 τα .Αϋ/ 11-04-2012 ».  

29. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων - 

Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 

1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335).  

30. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «υκμίςεισ για το Θλεκτρονικό 

Δθμόςιο Ζγγραφο».  

31. Τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Προι και διαδικαςία είςπραξθσ - επιςτροφισ για 

τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ παράβολου».  
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32. Τισ διατάξεισ του Ν 4111 (ΦΕΚ 18 Α’/2013 ), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του Ν. 4093/ 

2012, κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων 
Τροποποίθςθσ ….»  

33. Το N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/09-05-2013) ΡΑΑΓΑΦΟΣ Ηϋ: «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 

ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»  

34. Το Ν. 4177/2013 «Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ 

διατάξεισ», ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013.  

35. Τθ με αρικμό πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 

Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)».  

36. Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»  

37. Τισ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α/8-8-2014), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

38. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Α2-718 «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014.  

Σφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήςεισ), για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό 

των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.   

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά ςτοιχεία  

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  

1. Θ Ραροφςα Μελζτθ  

2. Θ Ρρόςκλθςθ  

3. Θ Ρροςφορά αναδόχου  

 

Άρθρο 4ο: Ραράδοςη  

1. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα είναι άμεςθ και κα γίνει µε δαπάνεσ του προμθκευτι και µε δικά του 
μεταφορικά μζςα, ςτισ  παρακάτω διευκφνςεισ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:  

Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Νεφζλη 1-2-3 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Απολλωνίασ 8 

ζντη 
 Σκουφά 2 
Κορηςόσ 

Αγ. Τριάδοσ 
3 Ρλ. 

Ρεντζλησ 

 
Ρυθαγόρα 

5 
Χολαργόσ 

Θλεκτρικι Κουηίνα  1    
1 

Εςτίεσ 1    1 

Τθλεόραςθ LED 1  1   

Τθλεόραςθ Smart TCL 40ES560 40’’ 
SMART HD 

1  1  
1 

Τοςτιζρα 1    1 

Καταψφκτθσ 2 1  1  

Ρροτηζκτορασ 1  1   

Αναδιπλοφμενθ οκόνθ 1  1   
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Χρθματοκιβϊτιο 1 1    

Ρολυμθχάνθμα εκτυπωτικό 1    1 

Φορθτόσ Υπολογιςτισ 2    2 

Σκλθρόσ δίςκοσ 2    2 

Μνιμεσ φλασ 10    10 

 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβάλει αδυναμία ζγκαιρθσ παραδόςεωσ οποιουδιποτε είδουσ, 

επικαλοφμενοσ τυχόν δυςχζρεια εξευρζςεωσ ςτθν αγορά του είδουσ, κακϊσ με τθν παροφςα δεςμεφεται 
ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει το ςφνολο τθσ προμικειασ. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ 

εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 207 του ν. 4412/2016.   

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προϊόντα μζςα ςτα ανωτζρω χρονικά όρια, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:  

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν.4412/2016,  

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο Ανάδοχοσ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ.  

4. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

5. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του Αναδόχου.  

6. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 

ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του ν. 4412/2016.  

7. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

8. Μετά από τθν προςκόμιςθ των προϊόντων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον φορζα 

αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, τα είδθ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.  

 

Άρθρο 5ο: Καλή εκτζλεςη των προμήθειασ:   

Θ εκτζλεςθ και παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

Άρθρο 6ο: Τρόποσ Ανάθεςησ - Προι – Δικαίωμα Συμμετοχήσ  - Απαραίτητα Δικαιολογητικά:   
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Θ εκτζλεςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα γίνει με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και με τθν ςυλλογι προςφορϊν. Κριτιριο κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 86 του 
Ν.4412/2016, αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που κα προςδιοριςτεί 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ςτο ςφνολο των προϊόντων. Θ τιμι προςφοράσ δε μπορεί να 

υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό.  

Οι προςφορζσ από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ κα υποβλθκοφν είτε θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 

procurement@kinonikoekav.gr   είτε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία 
γράμματα, τα πλιρθ ςτοιχεία του Φορζα και τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ – ανακοίνωςθσ αλλά και τα 

πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου. Οι προςφορζσ των ενδιαφερόμενων ιςχφουν για τουλάχιςτον 

τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ. Δφναται να παρατακοφν για άλλο τόςο χρονικό διάςτθμα, ζπειτα 

από αίτθμα του Φορζα, χωρίσ να υποχρεϊνονται για αυτό. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί ανανζωςθ 

παράταςθσ ιςχφοσ προςφοράσ και ο υποψιφιοσ δεν τθν αποδεχκεί, αποκλείεται από τθν ςυνζχεια του 
διαγωνιςμοφ.   

Εντόσ του ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ ή του ςφραγιςμζνου φακζλου τησ προςφοράσ θα πρζπει να 
εμπεριζχονται και τοποθετοφνται από τον ςυμμετζχοντα επί ποινή απορρίψεωσ τησ προςφοράσ του τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά ζγγραφα :   

1. Εταιρική Ραρουςίαςη του υποψηφίου.   
2. Υπεφθυνεσ δηλϊςεισ:   

 Υπεφθυνη δήλωςη του Ν1599/1986 ςτθν οποία  ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι  ζλαβε γνϊςθ 
των όρων τθσ παροφςασ μελζτθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται πλιρωσ, θ παροχι 
υπθρεςιϊν κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ και ότι οι προςφερόμενεσ τιμζσ 
κα παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Υπεφθυνη δήλωςη του Ν1599/1986 ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει  ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό, τόςο για κφρια όςο και για επικουρικι αςφάλιςθ  

 Υπεφθυνη δήλωςη του Ν1599/1986 ςτθν οποία  ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι τα προϊόντα κα 
παραδοκοφν ςτθν αρμόδια Επιτροπι με ευκφνθ του αναδόχου.   

 Υπεφθυνη δήλωςη του Ν1599/1986 ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, κα προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά εντόσ 
τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ:  

 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ 
προςϊπου.   (Δεν ιςχφει για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ). Ρροςκομίηονται τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ  π.χ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, 
ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου   ι τα 
οικεία κατά περίπτωςθ ζγγραφα κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ εγκατάςταςθσ του 
προςφζροντοσ). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ 
του νομικοφ προςϊπου, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα 
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.).  

 Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα 
πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ, 
πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ 
τθσ εταιρείασ ςτθν εν λόγω απευκείασ ανάκεςθ.  

 Ριςτοποιθτικό  τελευταίου εξαμινου, αρμόδιασ αρχισ για τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό μθτρϊο  που τθρείται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του (οικείο 
επιμελθτιριο ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ), από όπου προκφπτει και το 
ειδικό επάγγελμα τουσ και βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ για τα φυςικά πρόςωπα 

mailto:procurement@kinonikoekav.gr


 

  - 11 -  

με τισ αντίςτοιχεσ μεταβολζσ του (αν δεν προκφπτει  το ειδικό επάγγελμα από το 
επιμελθτιριο ι τθν επαγγελματικι οργάνωςθ).  

 Ριςτοποιθτικά  αρμόδιασ αρχισ (όλων των οργανιςμϊν αςφάλιςθσ που δθλϊνει ςτθν 
υπεφκυνθ διλωςθ) από τα οποία προκφπτει ότι  ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  (κφριασ και επικουρικισ). Από τα 
περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ 
τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά να είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ  τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.  

 Ριςτοποιθτικό  αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι  ο προςφζρων είναι 
ενιμεροσ  ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων. Το παραπάνω πιςτοποιθτικό 
χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ  τθν θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν .  

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι δεν προκφπτουν λόγοι αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθ 
παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να  ζχει εκδοκεί  
το πολφ ζξι  (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE )ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν ,τουσ 
διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
δ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτοφ.  
ε) Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων  θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά 
ςτα φυςικά πρόςωπα που ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία που 
διζπονται. Εάν από το υποβλθκζν  ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του 
αδικιματοσ  για το οποίο καταδικάςτθκε κα πρζπει να επιςυνάπτονται και οι 
αντίςτοιχεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  

3. Οικονομική προςφορά, η οποία θα είναι απολφτωσ ςφμφωνη με τισ οδηγίεσ τησ Ρρόςκληςησ.   
 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από το προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωςθ  του γνθςίου τθσ υπογραφισ.   
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.   
Κατά τα λοιπά (όςον αφορά το τφπο των δικαιολογθτικϊν ) ιςχφει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με τθν 
κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και διευκρινίηονται δε ςχετικά τα εξισ:  
• απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ 
και τουσ φορείσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 2 του άρκρ. 1 του ν. 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω 

ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (π.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.) για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων.   

• απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι 

νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ. 2 β’ του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι 
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δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 

ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.  

• απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρ. 36 παρ. 2 β’ του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α’ 
τθσ παρ. 2 του άρκρ. 1 του ν. 4250/2014.   

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

• Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι 

νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ 

διαγωνιηομζνουσ.  

 

Άρθρο 7ο: Υποχρεϊςεισ του εντολοδόχου  

Οι υποχρεϊςεισ του εντολοδόχου είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Ρρομικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ ςε λειτουργία οικιακοφ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

ςφμφωνα με τισ ποςότθτεσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

Β) Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να αντικαταςτιςει κάκε προϊόν που προμικευςε λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ το 

οποίο δεν οφείλεται ςε βανδαλιςμό ι κακι χριςθ του εντολζα, εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθ 
διαπίςτωςθ του προβλιματοσ και τθν ενθμζρωςι του, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι άλλου 

πρόςφορου μζςου, από το Συντονιςτι τθσ Δομισ ι άλλο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο μζλοσ του 

προςωπικοφ τθσ για διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ (ήτοι 31/12/2020). Αυτονόθτα τον ανάδοχο κα βαρφνουν ςτο 

ακζραιο οι δαπάνεσ επιςτροφισ και αντικατάςταςθσ των ακατάλλθλων προϊόντων, μθ αποκλειόμενθσ τθσ 

περαιτζρω αποηθμιϊςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παράβαςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 

 

Άρθρο 8ο: Υποχρεϊςεισ του εντολζα   

Ο εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι ςτον εντολοδόχο όλων των μζςων, διευκολφνςεων και 

ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ προμικειασ.  

 

Άρθρο 9ο: Ανωτζρα βία  

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και 

εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε 
θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι 

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του 
εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να 

ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο 
μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί 

ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.  
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Άρθρο 10ο: Αναθεϊρηςη τιμϊν   

Οι τιμζσ  είναι κατ’ αποκοπι ςυνδεόμενεσ με αντίςτοιχεσ κατ’ αποκοπι προμικειεσ και δεν υπόκεινται ςε 

καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

    

Άρθρο 11ο: Τρόποσ πληρωμήσ  

1. Θ πλθρωμι του αναδόχου πραγματοποιείται με τον κατωτζρω αναφερόμενο τρόπο:   

α) Καταβάλλεται το 100% τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν, μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν οριςτικϊν 
πρωτοκόλλων ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν, από τθν αρμόδια Επιτροπι με 

ζκδοςθ ςτο όνομα του Αναδόχου χρθματικϊν ενταλμάτων και κατόπιν τθσ εκταμίευςθσ των απαραίτθτων 
χρθματικϊν πόρων από το Ταμείο του Φορζα προσ τον Ανάδοχο.  

2. Θ ανωτζρω πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.   

3. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται κατϋελάχιςτον τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, και Αποδεικτικό παράδοςθσ  του εξοπλιςμοφ, αλλά και εγκατάςταςθσ 

ςε λειτουργία, ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τον φορζα ςτισ τρεισ (3) Δομζσ Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και ςτθν Καςτοριά.  

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

γ) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ   

δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι  

4. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία.  
 

Άρθρο 12ο: Φόροι, τζλη, κρατήςεισ  

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

 

Άρθρο 13ο: Επίλυςη διαφορϊν  

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ.        

               Ο Συντάξασ               Ακινα, 13/04/2020  

  

        

    

 

   

Μαρία Δθμθτροποφλου  

        Συντονίςτρια Ζργου 


