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

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

17/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α. (24%):

2.240,30€
537,67€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

2.777,97€

ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πόροι Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.:

15.6613.02

CPV:

30197643-5

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.240,30€
537,67€
2.777,97€
17/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019 για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 2.240,30€ με επί πλέον δαπάνη
Φ.Π.Α 537,67€, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 2.777,97€.
Πρόκειται για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των
αναγκών εκτυπώσεων και παραγωγής φωτοαντιγράφων των διαφόρων υπηρεσιών
του Ν.Π.Δ.Δ. για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 582/τ.β/13.04.2011) σκοπός
του Οργανισμού είναι η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών στον τομέα
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ν.Π.Δ.Δ. ασκεί αρμοδιότητες στους
τομείς:
 της βρεφικής − παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας (όπως λειτουργία
Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΑΠΗ κ.α.),
 της μέριμνας, υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως
λειτουργία Κοινωνικών Ιατρείων, Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.α.)
 της κοινωνικής φροντίδας για όλους τους κατοίκους (όπως υπηρεσίες
ψυχολογικής υποστήριξης, λειτουργία Ιατρείου Μνήμης, Ιατρείου Πόνου κ.α.)
Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Ν.Π.Δ.Δ. είναι δομημένο σε ένα
Αυτοτελές Γραφείο και δύο Διευθύνσεις αποτελούμενες από επτά τμήματα και οκτώ
γραφεία, στελεχωμένο από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, που λειτουργούν σε
διάφορα μισθωμένα ή παραχωρημένα από τον Δήμο ακίνητα. Για την απρόσκοπτη και
εύρυθμη λειτουργία τους οι υπηρεσίες παράγουν καθημερινά πάσης φύσεως
έγγραφα. Για τον σκοπό αυτό, για αναπαραγωγή διαφόρων ασπρόμαυρων και
έγχρωμων
εκτυπώσεων,
χρησιμοποιούν
διάφορες
εκτυπωτικές
μηχανές
(υπολογιστές/εκτυπωτές,
συσκευές
τηλεομοιοτυπίας,
φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα), για την παραγωγή πάσης φύσεως εγγράφων και λοιπού έντυπου
υλικού. Έτσι, για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και την
εξυπηρέτηση των πολιτών είναι αναγκαία η προμήθεια επαρκών ποσοτήτων λευκού
χαρτιού, διαστάσεων Α4 και Α5.
Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η εκπλήρωση των σκοπών του Νομικού
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Προσώπου και ειδικότερα η διοικητική λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και όλων των λοιπών τμημάτων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία:
Α.Φ.Μ. 997540899
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Οδός Λ. Πεντέλης 62
Ταχυδρομικός Κώδικας 15235
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
Κωδικός NUTS EL301
Λογαριασμός ηλεκτρονικής gpaschali@vrilissia.gr
αλληλογραφίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108105052
Τηλεομοιοτυπία 2106131204

2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των
άρθρων 1 έως 13 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 30197643-5,
με τίτλο «Φωτοαντιγραφικό χαρτί».
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 2.240,30€ με επιπλέον
δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού 537,67€ άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη
είναι ύψους 2.777,97€ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α.
15.6613.02 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού», όπου έχει εγγραφεί
επαρκές ποσό.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, 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 για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
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Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019

Η Συντάξασα
Γεωργία Πασχάλη
ΔΕ Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.240,30€
537,67€
2.777,97€
17/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
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. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και
Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της
προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 2
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 Α' 87/07-06-2010) «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 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)
 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
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Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις
διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017(Φ.Ε.Κ.-1781Β’/23.5.2017)
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 Ν. 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 3
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα μελέτη
 Η απόφαση ανάθεσης
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών
μέσων
ΑΡΘΡΟ 4
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 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.
4.2
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 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
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της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
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, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν 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 εγκατάσταση του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που
ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν
έχουν καταβληθεί.
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
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Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση
αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).
4.2.4
Εάν
δεν
είναι
εγγεγραμμένος
σε
οικείο
Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 του Ν. 4412/2016).

επαγγελματικό

ΑΡΘΡΟ 5
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 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:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1) , με την οποία θα
δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην
παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.)
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην
παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω προσώπων (με αναγραφή των
ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών):
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 και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ,
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών
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. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω.
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α) καταβολή φόρων
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους
Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Σημείωση:
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Σε περίπτωση νομικών προσώπων, 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.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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 ανωτέρω
πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96 του προσφέροντος, 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.
3.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) 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 17/2019 μελέτη της υπηρεσίας και η
προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση
εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό
Επιμελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 4.2.4), με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και
συμπληρωματικά μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική
αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση
αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
ΓΕΝΙΚΑ:
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών
της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., πρακτικό γενικής συνέλευσης,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να υποβληθεί εκτύπωση
της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται
στο taxisnet. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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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.
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). 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 αρ.1 του Ν. 4250/2014, 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 Ν. 4250/2014.
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός
από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), 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.
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.
 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.
 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου / μητρώου θα
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
 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.
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 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού
συμφωνητικού έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
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Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της
παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62).
ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού
έως 31.12.2019.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε ώρες και μέρες που θα ορίζει ο
αρμόδιος υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ., με αυτοκίνητο του προμηθευτή στις
εγκαταστάσεις του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και συγκεκριμένα:
 Γραφεία ΟΚΠΑ (Λ. Πεντέλης 62, 152 35 Βριλήσσια)
 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Εθν. Αντιστάσεως 113, 152 35 Βριλήσσια)
 2ος Βρεφικός Σταθμός (Αθ. Διάκου 14, 152 35 Βριλήσσια)
 3ος Παιδικός Σταθμός (Προποντίδος 4, 152 35 Βριλήσσια)
 4ος Παιδικός Σταθμός (Διός 45, 152 35 Βριλήσσια)
 1ο ΚΑΠΗ Βριλησσίων (Κισσάβου 11, 52 35 Βριλήσσια)
Σε περίπτωση μετεγκατάστασης Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ο ανάδοχος θα
πραγματοποιεί τις παραδόσεις στους νέους χώρους μετά από έγγραφη ενημέρωσή
του.

ΑΡΘΡΟ 8
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 των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», το κόστος
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών
και οι νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του αρ.221 του Ν.4412/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και κατά τα λοιπά οριζόμενα σε
ειδικότερα άρθρα αυτού, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που θα ορίζονται στο
συμφωνητικό.
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» κάθε στοιχείο σχετικό
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά
την τιμολόγηση των σχετικών ποσοτήτων που παραδόθηκαν.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της εκάστοτε παραδοθείσας
ποσότητας, μετά την παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Βριλησσίων, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική
Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από
αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των
σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια ορισθείσα
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την
ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.
ΑΡΘΡΟ 11
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.
ΑΡΘΡΟ 12
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.
Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 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.
4. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που έχει
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ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στο
συμφωνητικό.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό
προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.
6. 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.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε
περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε
περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκεια τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από
της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής
ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται
τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος (e-mail).
9. 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.
10. 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.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019
Η Προϊστάμενη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.
Αικατερίνη Μπλέτσα
ΠΕ Νηπιαγωγών

Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019
Η Συντάξασα
Γεωργία Πασχάλη
ΔΕ Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.240,30€
537,67€
2.777,97€
17/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ






Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και κατασκευασμένα από υλικά που δεν
είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.
Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα,
μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει
χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά
την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι
εντελώς λεία.
Το σχήμα των φύλλων θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν
παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια). Κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια
από την δεσμίδα.
Θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 ή 250 φύλλων (ανάλογα το άρθρο),
περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την
υγρασία.

Ειδικότερες προδιαγραφές:
Άρθρο 1 - Α4 λευκό 80gr. (πακέτο των 500φ.)
Α4 (210 x 297mm) λευκό, βάρους 80gr/m2, θα είναι αδιαφάνειας 92% ± 2%, με
επεξεργασμένη ματ επιφάνεια και ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση, με
δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις και με δείκτη λευκότητας (CIE)
τουλάχιστον 160. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, τους εκτυπωτές (inkjet και laser) και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας
(φαξ) των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Τιμή ανά πακέτο των 500 φύλλων: τρία ευρώ και μηδέν λεπτά (3,00 €)
Άρθρο 2 - A5 λευκό 80gr. (πακέτο των 500φ.)
Α5 (148 x 210mm) λευκό, βάρους 80gr/m2, θα είναι αδιαφάνειας 92% ± 2%, με
επεξεργασμένη ματ επιφάνεια και ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση, με
δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις και με δείκτη λευκότητας (CIE)
τουλάχιστον 160. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα και τους εκτυπωτές (inkjet και laser) των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
Τιμή ανά πακέτο των 500 φύλλων: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80 €)
Άρθρο 3 - A4 λευκό ματ 200gr. (πακέτο των 250φ.)
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Α4 (210 x 297mm) λευκό ματ, βάρους 200gr/m2. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι
κατάλληλη για εκτυπωτές inkjet και laser.
Τιμή ανά πακέτο των 250 φύλλων: δέκα ευρώ και μηδέν λεπτά (10,00 €)
Άρθρο 4 - Α4 πάπυρος μπεζ 90gr. (πακέτο των 250φ.)
Α4 (210 x 297mm) πάπυρος, βάρους 90gr/m2. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι
κατάλληλη για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές inkjet και laser.
Τιμή ανά πακέτο των 250 φύλλων: ένδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (11,50
€)
Άρθρο 5 - Α4 10 Χρωμάτων 80gr. (πακέτο των 250φ.)
Α4 (210 x 297mm) 10 χρωμάτων, βάρους 80gr/m2. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι
κατάλληλη για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές inkjet και laser.
Τιμή ανά πακέτο των 250 φύλλων: πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 €)
Άρθρα 6 έως 12 – Α4 χρωματιστό 160gr. (πακέτο των 250φ.)
Α4 (210 x 297mm) διαφόρων χρωμάτων (κόκκινο, μπεζ, κίτρινο, ροζ, γαλάζιο),
βάρους 160gr/m2. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι κατάλληλη για φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα και εκτυπωτές inkjet και laser.
Τιμή ανά πακέτο των 250 φύλλων: επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (7,00 €)
Άρθρο 13 – Α3 λευκό 80gr. (πακέτο των 500φ.)
Α3 (297x420mm) λευκό, βάρους 80gr/m2, θα είναι αδιαφάνειας 92% ± 2%, με
επεξεργασμένη ματ επιφάνειας και ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση, με
δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις και με δείκτη λευκότητας (CIE)
τουλάχιστον 160. Η ποιότητα του χαρτιού θα είναι κατάλληλη ώστε να μη
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα και τους εκτυπωτές (inkjet και laser) των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Τιμή ανά πακέτο των 500 φύλλων: έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (6,60 €)
Οι παραπάνω τιμές των άρθρων 1 – 13 συμπεριλαμβάνουν την προμήθεια, μεταφορά
και φορτοεκφόρτωση στους χώρους του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
Στις παραπάνω τιμές των άρθρων 1 – 13 δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019

Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019

Η Προϊστάμενη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα
ΠΕ Νηπιαγωγών

Γεωργία Πασχάλη
ΔΕ Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.240,30€
537,67€
2.777,97€
17/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Α4 λευκό 80gr. (πακέτο 500φ.)
A5 λευκό 80gr. (πακέτο 500φ.)
A4 λευκό ματ 200gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 πάπυρος μπεζ 90gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 10 Χρωμάτων 80gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 κόκκινο 160gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 μπεζ 160gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 κίτρινο 160gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 ροζ 160gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 γαλάζιο 160gr. (πακέτο των 250φ.)
Α4 γκρι ανοιχτό 160gr. (πακέτο 250φ.)
Α4 λαχανί ή πράσινο ανοιχτό 160gr. (πακέτο
250φ.)
Α3 λευκό 80gr. (πακέτο 500φ.)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

380
24
25
7
16
1
1
3
2
2
11

3,00
2,80
10,00
11,50
5,60
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

1.140,00
67,20
250,00
80,50
89,60
7,00
7,00
21,00
14,00
14,00
77,00

7,00
6,60
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝ. ΤΙΜΗ

77,00
396,00
2.240,30
537,67
2.777,97

11
60

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝ. ΤΕΜ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019

Βριλήσσια 18 Ιουλίου 2019

Η Προϊστάμενη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα
ΠΕ Νηπιαγωγών

Γεωργία Πασχάλη
ΔΕ Διοικητικού
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