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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ & ΦΙΛΙΑΣ (Κ.Α.Π.Η.) 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΠΗ» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222,56 € 

Φ.Π.Α.: 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.515,97€ 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6661.01 

CPV: 38622000-1 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(Κ.Α.Π.Η.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222,56 € 

Φ.Π.Α.: 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.515,97€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «επιτοίχιου καθρέπτη αίθουσας γυμναστικής ΚΑΠΗ». Το 

προμηθεύομενο είδος πρόκειται να τοποθετηθεί στην αίθουσα όπου γίνεται το μάθημα γυμναστικής των 
μελών του ΚΑΠΗ, στον υπόγειο χώρο επί της Κισσάβου 11 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (ΦΕΚ 295/τ.Β/13.02.2017) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος 
Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ), ο οποίος εγκρίθηκε με την 23/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΛΞ0ΟΛΔ0-

ΙΣΨ), το Τμήμα Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) είναι αρμόδιο – μεταξύ άλλων –για την εξωιδρυματική 

προστασία των υπερηλίκων του Δήμου μας, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση αυτών σε ψυχο-
κοινωνικό επίπεδο εφαρμόζοντας ειδικά προγράμματα που στόχο έχουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 
Ένα από τα πολλά προγράμματα μας είναι και η «σωματική άσκηση στα μέλη του ΚΑΠΗ». Σκοπός της 

συγκεκριμένης δράσης είναι η επίτευξη – κατά το μέγιστο δυνατό – υψηλότερου επιπέδου υγείας στα άτομα 
της τρίτης ηλικίας του Δήμου μας στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρόληψη της ασθένειας, 

προαγωγή υγείας και αποκατάσταση). 

 
Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η σωματική άσκηση στους ηλικιωμένους έχει ευεργετική δράση σε 

όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης ενώ προλαμβάνει και βελτιώνει σωματικά και ψυχικά νοσήματα 
(γηριατρική κατάθλιψη, άνοια, καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, νόσο πάρκινσον, οστεοπόρωση, μυϊκή 

αδυναμία, αναπνευστικά νοσήματα, μυϊκή ατροφία κ.α. νευρολογικά νοσήματα κλπ) 

 
Η σωματική άσκηση των μελών του ΚΑΠΗ μας, πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τις 8:00 -12:00 σε 

45λεπτα τμήματα των 15 ατόμων/τμήμα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, από εξειδικευμένο γυμναστή. 
Η χρήση καθρεπτών σε προγράμματα γυμναστικής είναι απαραίτητη, προκειμένου οι ηλικιωμένοι να μπορούν 

να απολαύουν στο μέγιστο τα οφέλη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ήτοι: έλεγχος στάσης σώματος, 

ποιότητα κίνησης σε σύνθετη άσκηση, έλεγχος θέσης και κίνησης των αρθρώσεων (ώμοι, πλάτη, μέση, 
κεφαλή κλπ) και της σπονδυλικής στήλης, βελτίωση στάσης σώματος κοινώς ορθοσωμία μέσω της 

διαδικασίας αυτοδιόρθωσης ,μείωση διάσπασης της προσοχής-αυτοσυγκέντρωση.  
Επίσης μέσω των καθρεπτών μπορεί ο γυμναστής να ελέγχει αν οι ηλικιωμένοι εκτελούν με ακρίβεια τις 

σωματικές ασκήσεις και να παρεμβαίνει διορθωτικά. 
 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  kapivr2@otenet.gr   

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8105052 

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαλτέζου Ευδοκία 

 
 

2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 38622000-1 με τίτλο 

«Καθρέφτες». 
 

 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.222,56 €. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 
293,41 €. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 1.515,97€. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό 

του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6661.01 με τίτλο «υλικά 

συντήρησης κι επισκευής κτιρίων» όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση. 
 

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου I του Ν.4412/2016. 

 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή 

προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), του Ν.3852/2010 
και του Ν.3463/2006. 

 

 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  
 

 

 
Βριλήσσια 12/5/ 2020 

Η Συντάξασα 
 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 

 
 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)  

 
 

 

 

mailto:kapivr2@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(ΚΑΠΗ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222,56 € 

Φ.Π.Α.: 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.515,97€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με 

τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη προμήθεια. 
 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του 

ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23 -05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/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» 

 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.» 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα μελέτη  
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 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

4.1  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως  η Α.Α. 
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 

4.2  Καθώς η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., δεν προβλέπονται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 
4412/16 και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16. 

 
 

Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα 

απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου, μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε περίπτωση 

πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι: 

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στη παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 7/2020 μελέτη προμήθειας και η προσφορά του συμμορφώνεται 

πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 
 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
υποβολή προσφοράς. 

 

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής και υπογράφονται: 

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 

 

Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη 
διαδικτυακή πύλη gov.gr 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται έως 31/12/2020. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Η παράδοση-τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις, που παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

 ΚΑΠΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κισσάβου 11, 152 35 Βριλήσσια 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  

 

Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου 

προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας έκαστου τιμολογίου από την ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Ν.Π.Δ.Δ. στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου 

κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., του οικονομικού έτους 2020, μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την 
ποσότητα των προμηθευομένων ειδών. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων 

σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει καμιά ευθύνη και Ανάδοχος έχει αποκλειστικά 

τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 

περιπτώσεις αυτές. 
 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προκαλέσει ζημιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει να 
ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της ή 

και πιθανά στην αντικατάσταση της υποδομής με δική του δαπάνη.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του 

Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο. 

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  
4. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται 
αναλυτικά στο συμφωνητικό. 
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5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκτέλεσης της 

σύμβασης κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν 
τους όρους της παρούσας. 

6. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε 

ισχύ. 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 12/5/2020 
 

ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 

 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Π. 
 

 

 

Βριλήσσια 12/5/ 2020 
 

Η Συντάξασα 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
 

 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(ΚΑΠΗ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222,56 € 

Φ.Π.Α.: 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.515,97€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «επιτοίχιου καθρέπτη αίθουσας γυμναστικής ΚΑΠΗ». 

Πρόκειται για την προμήθεια και την τοποθέτηση-επικόλληση στο τοίχο, λευκού ,ειδικού Καθρέπτη 
ασφαλείας (4 mmΔιάφανο+2pvb ασφαλείας +5mm καθρέπτη Βελγίου)TRIPLEX 4+5 mm 

καθρέπτη Βελγίου κολλημένου στον τοίχο με επεξεργασία ροντέ καρέ γυαλιστό με μεμβράνη 
ασφαλείας, μεγέθους 114x200m2. Ο καθρέπτης θα είναι λευκού χρώματος και θα αποτελείται 

από έξι 6 τεμάχια και διαστάσεων 1.14x2.00m έκαστο τεμάχιο συνολικής επιφανείας καθρέπτη 

6.84x2.00 τετραγωνικών μέτρων, σε συνολική επιφάνεια τοίχου 6.88x2.00 μέτρα.  
 

Οι καθρέπτες θα τοποθετηθούν στην αίθουσα όπου γίνεται το μάθημα γυμναστικής των μελών του ΚΑΠΗ, 
στον υπόγειο χώρο επί της Κισσάβου 11. Στην τιμή περιλαμβάνεται εκτός των καθρεπτών κι όλα τα υλικά 

που θα χρειασθούν (ειδικές κόλλες, προστατευτικές μεμβράνες κλπ) καθώς και η τοποθέτηση. 

 
Οι καθρέπτες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και μεγίστης διαύγειας κι ευκρίνειας ούτος ώστε να μην 

παραμορφώνεται το σωματικό είδωλο, ευρωπαϊκής προελεύσεως- Βελγίου ενώ θα πρέπει να έχουν υποστεί 
ειδική επεξεργασία (τρόχισμα) περιμετρικά του εκάστου καθρέπτη (τύπου ροντέ καρέ).  

 
Οι κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες-κατασκευασμένες για επικόλληση 

τζαμιών-καθρεπτών με αντίστοιχο πιστοποιητικό, να είναι μη τοξικές, φιλικές στο περιβάλλον και να μην 

επηρεάζουν την αργύρωση ενώ θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια 
και σταθερότητα, μέγιστη στεγανοποίηση, να μην επηρεάζονται από υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και 

γήρανση. 
 

Γενικώς, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος, και να τηρούν όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Επιβάλλεται να φέρουν προστατευτική μεμβράνη και σχετική εγγύηση ασφαλής τοποθέτησης-επικόλλησης. 
Ο καθρέπτης θα πρέπει να επικολληθεί μόνιμα και σταθερά στον τοίχο. Σε περίπτωση πτώσης 

του καθρέπτη ή τμήματος ή τμημάτων αυτού, από τον τοίχο ,δια οποιονδήποτε λόγο, την 

αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη φέρει ο ανάδοχος. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Επιτοίχιος-κολλημένος λευκός Καθρέπτης ασφαλείας , 5mm Βελγίου με επεξεργασία ροντέ καρέ 

γυαλιστό σε τρίπλεξ (4 mmΔιάφανο+2pvb ασφαλείας +5mmκαθρέπτη Βελγίου) με μεμβράνη ασφαλείας, 
μεγέθους 114x200m2 έκαστος , έξι τεμαχίων. Συνολική επιφάνεια καθρέπτη 6.84x2.00 τετραγωνικών 

μέτρων.  
  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τοποθέτηση-επικόλληση 6 καθρεπτών συνολικής επιφανείας 6.84x2.00 τετραγωνικών μέτρων σε 
συνολική επιφάνεια τοίχου 6.88x2.00 μέτρα. 

  
 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 12/5/2020 

ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

 
 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Π. 
 

 
 

 
Βριλήσσια 12/5/2020 

 
Η Συντάξασα 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
 

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(ΚΑΠΗ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222,56 € 

Φ.Π.Α.: 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.515,97€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 12/5/2020 
ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 

 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Π. 

 
 

 

 

Βριλήσσια 12/5/2020 
 

Η Συντάξασα 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 

 

 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)  

 
 

 

 
 

Άρθρο Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή/ 

τεμάχιο  
Σύνολο  

1 

Επιτοίχιος-κολλημένος λευκός 

Καθρέπτης ασφαλείας 5mm 
Βελγίου με επεξεργασία ροντέ 

καρέ γυαλιστό σε τρίπλεξ (4 

mmΔιάφανο+2pvb ασφαλείας 
+5mm καθρέπτη Βελγίου) με 

μεμβράνη ασφαλείας, μεγέθους 
έκαστο τεμάχιο 114x200m2. 

τεμάχιο 6 168,76 € 1.012,56 € 

2 

Τοποθέτηση-επικόλληση 6 

λευκών καθρέπτών ασφαλείας 
5mm Βελγίου με επεξεργασία 

ροντέ καρέ γυαλιστό σε τρίπλεξ 
(4 mmΔιάφανο+2pvb ασφαλείας 

+5mm καθρέπτη Βελγίου) με 

μεμβράνη ασφαλείας, μεγέθους 
114x200m2 έκαστο τεμάχιο. 

υπηρεσία 1 210,00 € 210,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.222,56 € 

ΦΠΑ ( 24%) 293,41 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.515,97€ 


