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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
Η παρούσα μελέτη αφορά στην δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή για τον βραστήρα-καζάνι του Α’ 
Τμήματος βρεφικών και παιδικών σταθμών».  
 
Πρόκειται για την προμήθεια και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών του Α’ Τμήματος 
Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών που έχουν προκύψει και για αυτό κρίνεται σκόπιμη η 
πραγματοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-
επισκευή για τον βραστήρα-καζάνι του Α’ Τμήματος βρεφικών και παιδικών 
σταθμών». 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές ορίζονται στην συστατική του πράξη (ΦΕΚ 
582/τ.Β/13.04.2011) καθώς και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 
295/τ.Β/13.02.2013) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 612/τ.Β/26.02.2019) και ισχύει, 
οργανώνει και λειτουργεί –μεταξύ άλλων τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με 
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.  
 
 
2.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Βριλησσίων», Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ Α’ βαθμού, που αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ, με τα εξής 
στοιχεία: 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997540899 

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Πεντέλης 62 

Πόλη Βριλήσσια  

Ταχυδρομικός Κωδικός 15235 

Χώρα Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 210 8105052 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) apaidikvr@gmail.com 

mailto:apaidikvr@gmail.com
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Αρμόδιος για πληροφορίες Αικ. Κοτρωνοπούλου 

Τηλέφωνο αρμοδίου 2108103485 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://okpa-vrilissia.gr  

 
 
3.ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στούς ακόλουθους κωδικούς 
CPV: 50883000-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 
τροφοδοσίας» και 31681400-7 με τίτλο «Μέρη ηλεκτρικών συσκευών». 
 
 
4.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 856,20€με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 
24%, ποσού 205,60€. Συνεπώς η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των 1.061,69€. 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Η σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό 
τους Κωδικούς Αριθμούς 15.6672.01 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 
και 15.6262.04 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 
(επαγγελματικού εξοπλισμού , μηχανημάτων κ.α) υπηρεσιών ΝΠΔΔ», όπου έχει 

εγγραφεί επαρκής πίστωση. 
 
Η περιγραφόμενη στην παρούσα μελέτη Δημόσια Σύμβαση αποτελεί μεικτή σύμβαση κατά 
τους ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, καθώς περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών και 
προμήθεια ειδών. Καθώς η εκτιμώμενη αξία (838,49 €) των περιγραφόμενων ειδών είναι 
υψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία (223,20 €) των περιγραφόμενων υπηρεσιών, ως 
κύριο αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης καθορίζεται η προμήθεια. 
 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 
4412/2016 και είναι “κάτω” των ορίων. 
Η προτεινόμενη προμήθεια θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 
(και ιδίως των παρ. 1 – 3 του άρθρου 118 και των παρ. 2 και 3α του άρθρου 120),  του 
Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η παρούσα δημόσια σύμβαση δεν έχει υποδιαιρεθεί σε τμήματα λόγω του ενιαίου χαρακτήρα 
της. 
 

https://okpa-vrilissia.gr/
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών. Δεν εξετάζεται τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών κατ’ άρθρο, καθώς κριτήριο 
ανάθεσης συνιστά η συνολική τιμή προσφοράς (προ Φ.Π.Α.). 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης 
Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών 

 
 

 
Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη του Α’ Τμ. 
Βρεφ.-Παιδικών Σταθμών 

 
 

 
Αικ. Κοτρωνοπούλου 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Συντάξασα 
 

 
 

 
Ιωάννα Μπέλτα 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΆΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η 
περιγραφόμενη προμήθεια, σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης. 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας, στον 
οποίο ανατεθεί η παροχή της περιγραφόμενης προμήθειας. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 
1. Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
2. Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 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]........» 

5. Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

6. Ν.4270/2014 ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. 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). 

8. Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α' /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» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

9. Υ.Α. 76928 (Β' 3075/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»Π. Δ. 80/2016, ΦEK 
145 A’/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

10. Π. Δ. 80/2016, ΦEK 145 A’/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
11. Του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - άρθρα 75 έως 83. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο: ΈΓΓΡΑΦΑ 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  
 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
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 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:  
 
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (7ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού 
Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
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κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
4.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 856,20€ 

Φ.Π.Α.: 205,49€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.061,69€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2021 

 

8 
 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία 
ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις (των περ. α’ και β’) θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού διακανονισμού. 
 
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του Ν. 4412/2016, ήτοι: 
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, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των 
υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει μαζί με την προσφορά 
του να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα, μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε περίπτωση πριν  την 
έκδοση της απόφασης ανάθεσης. 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 είναι τα 
ακόλουθα: 
 
5.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

 Στην περίπτωση φυσικού προσώπου  
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

 Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας),  
ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω προσώπων (με αναγραφή 
των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών): 
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1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
2) διευθύνοντα σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα 
στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 
4) τους νόμιμους εκπροσώπους στις όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

 
Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 
 
Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν χωριστές Υ.Δ.  
 
Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις 
 
5.2  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους χώρας από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο 
αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους 
Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα).  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, αποδεικτικό 

ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο 
έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση» 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει 
ως λόγο έκδοσης «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» 

Πέραν των ανωτέρω πιστοποιητικών καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
υποβάλλεται και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96 του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Σημείωση: 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το εν λόγω πιστοποιητικό καταβολής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  
 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σημειώνεται ότι 
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εκδίδεται πλέον ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μετά από έλεγχο εργοδοτικών και 
ατομικών ασφαλιστικών εισφορών. (υπ’ αριθ. 306179/19-11-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εισφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί Διαδικτυακής Υπηρεσίας 
Έκδοσης Ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας)  
 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτωτέρω παραγράφους.  
 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
5.3  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 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 στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016. 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 14/2021 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας και η 
προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 

 
 

5.4 Αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης τα οποία απαιτούνται να 
προσκομιστούν στην περίπτωση νομικών προσώπων και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 
Α. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.  
 
Β. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο, προσκομίζει γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ.  
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους 

 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες.  
 
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

 
5.5  Καρτέλα “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς, 

εκτυπωμένη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, προκειμένου να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, 
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 
2690/1999, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα 
οριζόμενα στον 2690/1999.  
 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η 
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
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Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 
 Στην περίπτωση που υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

 Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης 5.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εγγραφής σε επιμελητήριο, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν την υποβολή τους.  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

 Τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 
 
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) κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης εκτέλεσης της 
προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Λ. Πεντέλης 62).  
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το 
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών (κατ’ είδος) που αναφέρονται στην 
παρούσα. 
 
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και 
ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 31.12.2021 
ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της, εφόσον αυτό επέλθει νωρίτερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αρμόδια υπηρεσία 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 
από την καθ’ ύλην αρμοδία υπηρεσία, ήτοι to Α’ Τμήμα Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. 
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Αρμοδιότητες υπηρεσίας 
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν: 

- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου/ων, 

- στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
- ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 
 

Επόπτης  
Το Α’ Τμήμα Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. δύναται, µε απόφασή του, να ορίσει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016. 
 
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου/ων µε τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Α’ Βρεφικού και Παιδικού 
Σταθμού στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 113, 152 35 Βριλήσσια 
 
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την ορισθείσα 
Επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες συσκευασίας - μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης στις αποθήκες καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής εργασίας βαρύνουν τον προμηθευτή - ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός του χρόνου που θα προβλέπεται 
από την εκάστοτε παραγγελία, η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος (e-mail). 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Σε κάθε περίπτωση ο Εργοδότης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
προϋπολογίζονται στην παρούσα μελέτη, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και 
οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, οι Ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει 
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. 
-- 

Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
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από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 
4412/16. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του διαφέροντος, ο συντελεστής «Π» περί 
προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του 
αναδόχου, ορίζεται σε 1,05. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: 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 του 
στους αποθηκευτικούς χώρους του ΝΠΔΔ, το κόστος φορτοεκφόρτωσης, κάθε απαιτούμενη 
δαπάνη αμοιβής του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου, των ασφαλιστικών του 
εισφορών, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στο 100% της 
συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης, 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/ων, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού 
αριθμού του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την 
παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει 
το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις 
επί μέρους τιμές της οικονομικής του προσφοράς.  
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»), ισχύουν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α’).  
 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και καμία υποχρέωση 
δεν θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. έναντι του Αναδόχου σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί το σύνολο του 
αντικειμένου, που περιγράφεται στη μελέτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος 
βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) 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). 
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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 12ο: 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 προμήθειας 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 φέρει καμιά 
ευθύνη και Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 216-220, 

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 μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. Η αξία των τροποποιήσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
50% της αρχικής σύμβασης, ούτε το εκάστοτε τιθέμενο χρηματικό όριο της απ’ ευθείας 
ανάθεσης. Στην έννοια της τροποποίησης εμπίπτει και η χρονική παράταση αυτής, η οποία 
προσδιορίζεται σε ένα μήνα. 

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

5. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Η προσφορά υποβάλλεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Η προσφορά κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. εντός φακέλου ο οποίος θα φέρει 
τις εξής ενδείξεις:  
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
2. Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
3. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα 
4. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα –προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, 

αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας [φαξ], e-mail) 
 
Ο φάκελος θα περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας συγγραφής.  
2. Την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την 

τάξη και την αρίθμηση που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
παρούσας μελέτης, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.  

3. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα 
του κεφαλαίου «Προϋπολογισμός» της παρούσας μελέτης. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης 
Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών 

 

 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη του Α’ Τμ. 
Βρεφ.-Παιδικών Σταθμών 

 

 
 

Αικ. Κοτρωνοπούλου 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Συντάξασα 
 

 

 
 

Ιωάννα Μπέλτα 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

Στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές 
που θα πρέπει να πληρούνται για την ορθή υλοποίηση της προμήθειας που αφορά σε 
«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή για τον βραστήρα-καζάνι του Α’ 
Τμήματος βρεφικών και παιδικών σταθμών» 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΖΑΝΙ 
ΤΟΥ Α' ΤΜ. ΒΡΕΦΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ  
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

1. 
Σύστημα ασφαλείας, 
βαλβίδα πίσεσης 3/4 

Προμήθεια  1 483,00 483,00 
15.6672.01 

 

2. 
Ροδάκια τεφλόν 

ερμαρίου  
Προμήθεια  14 13,80 193,20 

15.6672.01 
 

3. 
Υπηρεσίες  
τοποθέτησης 

Υπηρεσία 1 180,00 180,00 15.6262.04 

 

ΣΥΝΟΛΟ 856,20 

ΦΠΑ 24% 205,49 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.061,69 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Προϊστάμενη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών 

 
 

 
Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Προϊστάμενη του Α’ Τμ. 

Βρεφ.-Παιδικών Σταθμών 

 
 

 
Αικ. Κοτρωνοπούλου 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Συντάξασα 

 

 
 

 
Ιωάννα Μπέλτα 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή για τον βραστήρα-καζάνι του Α’ 
Τμήματος βρεφικών και παιδικών σταθμών» 
 
Άρθρο 1: Σύστημα ασφαλείας, βαλβίδα πίσεσης 3/4 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 
Τιμή: τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ (483,00 ευρώ) 
 
Άρθρο 2-: Ροδάκια τεφλόν ερμαρίου 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 
Τιμή τμχ: δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (13,80 ευρώ). 
 
Άρθρο 3: Υπηρεσίες  τοποθέτησης 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 
Τιμή: εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 ευρώ). 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Προϊστάμενη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών 
 

 

 
Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Προϊστάμενη του Α’ Τμ. 

Βρεφ.-Παιδικών Σταθμών 
 

 

 
Αικ. Κοτρωνοπούλου 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 24.11.2021 
Η Συντάξασα 

 
 

 

 
Ιωάννα Μπέλτα 

 
  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 856,20€ 

Φ.Π.Α.: 205,49€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.061,69€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2021 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΖΑΝΙ ΤΟΥ Α' ΤΜ. ΒΡΕΦΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΦΠΑ 
24%  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 

1. 
Σύστημα ασφαλείας, 
βαλβίδα πίεσης 3/4 

Προμήθεια  1 483,00 115,92 598,92 

2. Ροδάκια τεφλόν ερμαρίου  Προμήθεια  14 13,80 3,31 239,57 

3. Εργασία Τοποθέτησης Υπηρεσία 1 180,00 43,20 223,20 

    
ΣΥΝΟΛΟ 856,20 

    
ΦΠΑ 24% 205,49 

    
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.061,69 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών 
 

 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Προϊστάμενη του Α’ Τμ. 

Βρεφ.-Παιδικών Σταθμών 
 

 
 

Αικ. Κοτρωνοπούλου 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 24.11.2021 

Η Συντάξασα 

 
 

 
 

Ιωάννα Μπέλτα 

 
 


