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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  1612,90€ 

Φ.Π.Α.: 387,10€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00€ 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.7135.06 

CPV: 325430000-1, 45314100-2 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.612,90€ 

Φ.Π.Α. 24%: 387,10€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου» για 
τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
Δήμου Βριλησσίων». 
 
O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων αποτελεί το βασικό 
πυλώνα άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στα εδαφικά όρια του Δήμου Βριλησσίων. Μετά την 
δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ 612/26-02-2019) ο Οργανισμός 
διαθέτει δύο (2) Διευθύνσεις, επτά (7) Τμήματα και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία. Η προμήθεια του 
τηλεφωνικού κέντρου με τον ανάλογο εξοπλισμό θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες 
για μια πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση, καθότι ο μεγαλύτερος όγκος τηλεφωνημάτων αφορούν 
υπηρεσίες που προσφέρονται από την έδρα του Οργανισμού, όπως Επιδόματα, Βοήθεια στο Σπίτι,  
Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνική Ιματιοθήκη, Δημοτικά Ιατρεία, καθώς και τηλεφωνήματα που 
αφορούν τις Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες.  
 
Δεδομένου ότι το παρόν τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει περιορισμένες δυνατότητες τόσο στους 
υπαλλήλους του Οργανισμού όσο και στους πολίτες του Δήμου, η αναβάθμιση των τηλεφωνικών 
υπηρεσιών του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη. Η αντικατάσταση-
αναβάθμιση της υπάρχουσας παλαιάς εγκατάστασης θα προσφέρει στο προσωπικό του Ο.Κ.Π.Α. 
ένα προηγμένο σύστημα υπηρεσιών το οποίο θα εξυπηρετήσει το σύνολο των δημοτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια 
και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου». 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
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  ky@vrilissia.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8105052 

Τηλεομοιοτυπία 210 6131204 

Αρμόδιος υπάλληλος: ΜΠΟΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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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 τους αριθμητικούς κωδικούς: 

 CPV 32543000-1 με τίτλο «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» και 
 CPV 45314100-2 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ». 

 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η περιγραφόμενη στην παρούσα μελέτη Δημόσια Σύμβαση αποτελεί μεικτή σύμβαση κατά τους 
ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, καθώς περιλαμβάνει παροχή γενικών υπηρεσιών και 
προμήθεια ειδών. Επειδή η αξία (1.752,00€) των περιγραφόμενων ειδών είναι 
μεγαλύτερη από την αξία (248,00€) των περιγραφόμενων υπηρεσιών, κύριο 
αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% 
ύψους 387,10€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 2.000,00€. Θα βαρύνει δε τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
15.7135.06 με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου» όπου έχει εγγραφεί επαρκής 
πίστωση. 
 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (προμήθεια) εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου 
Ι του Ν. 4412/2016 και είναι «κάτω» των ορίων. 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την 
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), 
του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη 
προσφορά για το σύνολο των ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη.   
 
 
 

Βριλήσσια 05.10.2020 
Ο Συντάξας 

 
 

Μποζάς Ηλίας 
Προϊστάμενος Τμήματος  

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.612,90€ 

Φ.Π.Α.: 387,10€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης θα υλοποιηθεί η δημόσια 
σύμβαση (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). 

 Της Υ.Α. 57654 (Β' 1781/23.5.017) (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 
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 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  
 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών  μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' 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 εφαρμόζονται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και δεν απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών 
μέσων 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 (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά. 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου του 

φορέα, 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 20/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 
 

Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
 
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). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας.   
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως την 
31/12/2020. 
 
Καθώς η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία 
του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 
 
Για το λόγο αυτό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν.4412/2016, ο 
ανάδοχος υποχρεούται μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού, να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην 
οποία θα αναφέρει τον αριθμό Ε.Μ.Π.Α. του υπόχρεου παραγωγού κατ’ είδος που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001. 
 
Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 
του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
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Η παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, Λ. Πεντέλης 62, 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 της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας 
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει 
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, 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, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη κα ι 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  
βαρύνει τον Ν.Π.Δ.Δ. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 
 
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
 
Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 
 
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 
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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. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001 
τόσο κατά την υπογραφή της σύμβασης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της. Η μη 
τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 
του Ν.4412/2016. 

2. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215 του 
Ν.4412/2016. 

3. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. 

5. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί 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. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε  στοιχείο σχετικό 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.  

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά είδος που δεν πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς του, με νέο, εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 
κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

8. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια 
είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών. 

9. Κατά την παράδοση των ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία τα 
προβλεπόμενα παραστατικά στα οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παράδοσης, τα είδη, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκαν. 

10. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 
ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει 
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας 

11. 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 05.10.2020 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών  

Βριλήσσια 05.10.2020 
 

Ο Συντάξας 
 

Μποζάς Ηλίας 
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού 
κέντρου». 
 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να προσφέρουν μια σύγχρονη υπηρεσία τηλεφωνίας του 
οργανισμού με σκοπό να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του Ο.Κ.Π.Α.Δ.Β. και περιγράφονται 
παρακάτω: 
 
ΑΡΘΡΟ 1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: 
 
 Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Δύο (2) ψηφιακές κονσόλες γραμματειακής υποστήριξης, εικοσιτεσάρων (24) πλήκτρων 
τουλάχιστον, 

 Προαπαντητικό μήνυμα τεσσάρων (4) ταυτοχρόνων καναλιών φωνής (IVR δυνατότητα), 
 Σε τρεις (3) ήδη υπάρχουσες ISDN γραμμές (έξι -6 κανάλια φωνής), 

 Επιπλέον σε μια (1) ήδη υπάρχουσα PSTN γραμμή,  
 Δυνατότητα δεκαέξι (16) αναλογικών εσωτερικών 
 Προμήθεια δεκατριών (13) αναλογικών συσκευών ενσύρματες, με οθόνη αναγνώρισης 

κλήσεων λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας, πλήκτρα mute-pause-call back-forward-transfer-
pick up, redial κλπ (ει δυνατόν μαύρου χρώματος). 

 Όλες οι τηλεφωνικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα τοποθετηθεί στο κτήριο του Ο.Κ.Π.Α., Λεωφόρος Πεντέλης 62, 
Βριλήσσια. Το εν λόγω κτήριο αποτελείται από τρείς ορόφους (υπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος). 
Η κονσόλα γραμματειακής υποστήριξης θα τοποθετηθεί στο ισόγειο του κτηρίου -θέση 
γραμματείας- και στο γραφείο Προέδρου η άλλη ψηφιακή συσκευή, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
η καλωδιακή διασύνδεση του υπόγειου με τον 1ο όροφο ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία 
του τηλεφωνικού κέντρου.  
 
Συνεπώς, στις ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται η πλήρης εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση και καλωδιακή διασύνδεση των τριών ορόφων του κτηρίου ενώ το 
τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 
 
 
Oι οικονομικοί φορείς μπορούν αν επιθυμούν να επισκεφθούν το κτήριο του Ο.Κ.Π.Α., πριν 
καταθέσουν την προσφορά τους, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα των αναγκών όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην 20/2020 μελέτη της υπηρεσίας  ούτως ώστε να συντάξουν την προσφορά 
τους. Επίσης, εντός των υποχρεώσεων του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση 
του προσωπικού-χρηστών του τηλεφωνικού κέντρου.  
 
 
 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.612,90.€ 

Φ.Π.Α.: 387,10.€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία 
παράδοσης του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία ή ως ορίζει ο κατασκευαστής. Η εγγύηση θα 
αφορά τόσο στις συσκευές και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και για βλάβες που θα 
παρουσιαστούν λόγω εργοστασιακής αστοχίας στο όλο σύστημα (κάρτες, πλακέτες κλπ).  
 
Κατά την μεταγωγή από την παλαιά στην νέα κατάσταση, αν και εφόσον διακοπεί η λειτουργία του 
συστήματος μας, η διακοπή αυτή θα πρέπει περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
 
Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω, τόσο όσον αφορά στην 
προμήθεια και παράδοση εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμενων υλικών (καλωδίων, καρτών, 
συμβατών τηλεφωνικών συσκευών κλπ ως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές), όσο και στις 
αντίστοιχες εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και καλωδιακής διασύνδεσης όλων των 
ορόφων του κτηρίου (υπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος) με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε με τη παράδοσή 
του, το τηλεφωνικό κέντρο να είναι σε πλήρη λειτουργία. 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 05.10.2020 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

Βριλήσσια 05.10.2020 
Ο Συντάξας 

 
 

Μποζάς Ηλίας 
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CPV: 32543000-1) 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 

Σύνολο 

1. Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου (με 
τα προσαρτήματα αυτού) 

κ.α. 1 1412,90€ 1412,90€ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (CPV: 45314100-2) 

2. Υπηρεσία φυσικής εγκατάστασης 
τηλεφωνικού κέντρου 

κ.α. 1 200,00€ 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 1612,90€ 

Φ.Π.Α. 24%: 387,10€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 2.000,00€ 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 05.10.2020 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών  

Βριλήσσια 05.10.2020 
 

Ο Συντάξας 
 
 

Μποζάς Ηλίας 
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.612,90 € 

Φ.Π.Α.: 387,10 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000,00 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 


