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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
 

  Αρ. Πρωτ.:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 
Ταχ. Κώδικας::104 38 
Πληροφορίες: Παπαδηµητρίου Π. 
Τηλέφωνο: 213 20 82 910  
Ηλ. Ταχ/µείο: p.papadimitriou@athens.gr 

Βαθµός Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο 
Βαθµός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ. 
CPV: 42995000-7 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
7.688,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 

 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο 

∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει. 
4.   Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄ σύµφωνα µε το οποίο για την απευθείας 
ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου.  
5.   Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  
6.   Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 21 και 
23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄). 
7.    Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε τη υποχρέωση ανάρτησης Νόµων και Πράξεων των 
Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » και άλλες 
διατάξεις. 
8.  Των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ 
Α/14/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
9.  Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’107/09.05.2013) -ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει,  
10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ.Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 
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εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: 
«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων»  
11. Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'):Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις  
12. Του Π.∆.28/2015(Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 
13. Του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 Τεύχος Α’) περί οικονοµικής διοικήσεως & λογιστικού των 
∆ήµων & Κοινοτήτων όπως ισχύει, 
14. Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» και της υπ’ αριθµ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες και παροχή οδηγιών, 
15. Της µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
& Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
16. Της υπ’ αρ. 81381/30555 (Τεύχος Β' 3812/28.11.2016) Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Αθηναίων Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχυεί, 
17. Της υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β 2425/18.6.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο πλαίσιο των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44)/ 
18. Της υπ’ αρ. 63446/2021 Κ.Υ.Α.(β΄2338/2.6.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυπυ ηλεκτρονικού 
τιµολογίου στο πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
19.  ∆ήµος Αθηναίων συµµορφώνεται µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR - 
2016/679) της ΕΕ και µε τον εφαρµοστέο εθνικό νόµο 4624/2019.Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η 
ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που 
περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης 
έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από κάθε µορφής αθέµιτη επεξεργασία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.Για 
περισσότερες πληροφορίες ο ∆ήµος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO). Τηλ. 
Επικοινωνίας 210 5277519, email:dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας Νικόλαος. 
20. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά µέρη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω, 
 
 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ: 
21. Το µε αρ. πρωτ. 243416/24-09-2021 έγγραφο του Τµήµατος Μελετών, Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της ∆/νσης Μηχανολογικού που διαβιβάζει τα σχετικά 
έγγραφα.  
22. Το υπ’αρ .πρωτ. 219576/2-9-2021(Α∆ΑΜ:21REQ009172367/2021-9-8) Πρωτογενές Αίτηµα της 
Αρµόδιας ∆/νσης . 
23. Την υπ’ αρ.Α001084 (Α∆Α:67ΚΕΩ6Μ-ΠΨΚ,Α∆ΑΜ:21REQ009172430/2021-9-8)Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) µε αρ. πρωτ. 224309/7-9-21 η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 001084 στο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων και εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση, καθώς και την δέσµευση πίστωσης ποσού 
7.688,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης  σε βάρος του προϋπολογισµού 2021 Φορέας 20, Κ.Α. 
7131.003 «Προµήθεια µηχανηµάτων και εργαλείων» για το οικονοµικό έτος 2021. 
24. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της αρµόδιας ∆/νσης. 
25. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το όριο 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης αναφορικά µε την προµήθεια µηχανήµατος 
καθαρισµού φίλτρων σαρώθρων της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού, συνολικού προϋπολογισµού επτά 
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ  ευρώ  (7.688,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ.1 περ.31 του άρθρου 2, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.  
2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών που περιέχονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας.  
3. Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρµόδια ∆/νση όπως προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια, ήτοι 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς και αξιολόγηση αυτής, επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέµατι 
αντικειµένου.  
 
 

                                                                              
                                                                       

          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                                                                                                  
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενική ∆/νση Οικονοµικών 

4. ∆/νση  Μηχανολογικού - Τµήµα  Μελετών, Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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Μελέτη 2021 : “Προµήθεια µηχανήµατος καθαρισµού φίλτρων σαρώθρων” 

Προϋπολογισµός  Μελέτης:  7.688,00€ (συµπ. ΦΠΑ 24%) 

CPV:      42995000-7 (∆ιάφορα µηχανήµατα καθαρισµού) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1: Μηχάνηµα καθαρισµού φίλτρου σαρώθρων τύπου Glutton 2411 

- Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό του φίλτρου του ηλεκτροκίνητου σαρώθρου 

πεζού χειριστή τύπου Glutton 2411 και θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την συγκεκριµένη 

χρήση. 

- Το µηχάνηµα πρέπει να είναι 100% αυτόµατο και να µην απελευθερώνει σκόνη στην 

ατµόσφαιρα. Θα πρέπει να είναι ηλεκτρικό και επίσης να είναι τροχήλατο, ώστε να είναι εύκολο 

στην µετακίνησή του. 

- Το µηχάνηµα θα πρέπει να καθαρίζει το φίλτρο µε δόνηση, το πολύ σε χρονικό διάστηµα 5 

λεπτών. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλη για το υπάρχον δίκτυο (230V/50Hz) και 

να έχει ηλεκτρική προστασία τουλάχιστον IP55 και τάξη µόνωσης τουλάχιστον F. 

- Το κυρίως σώµα του µηχανήµατος θα πρέπει να είναι από συγκολληµένο χάλυβα µε 

αντισκωριακή/ αντιδιαβρωτική προστασία. 

- Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τα πρότυπα CE και να φέρει την 

αντίστοιχη σήµανση CE.  

- Για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση ανοίγµατος του καπακιού από τον χειριστή εν ώρα 

λειτουργίας, θα πρέπει αυτόµατα να γίνεται παύση της λειτουργίας της συσκευής. Επίσης, ο 

θάλαµος καθαρισµού του φίλτρου θα πρέπει να κλείνει ερµητικά, ώστε να µην απαιτείται 

ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός κατά την λειτουργία της συσκευής. 

- Το µηχάνηµα θα πρέπει να φέρει κοµβίο έκτακτης ανάγκης (emergency stop button). 

- Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ο 

συµµετέχων θα καταθέσει µε την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνει την 

εγγύηση καλής λειτουργίας για το µηχάνηµα που προσφέρει. 

- Το µηχάνηµα θα παραδοθεί µε τα ακόλουθα εγχειρίδια – έγγραφα: 

• Λίστα ανταλλακτικών 

• Εγχειρίδιο χρήσης 

• Εγχειρίδιο επιδιόρθωσης βλαβών από κατασκευαστή  

• Σχέδιο ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείµενο συγγραφής 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη προµήθεια δύο (2) µηχανηµάτων 

καθαρισµού των φίλτρων των σαρώθρων πεζού χειριστή τύπου Glutton 2411.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  Συµβατικά στοιχεία 

Την Μελέτη αποτελούν: 

1.  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης  

2.  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 

3.  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης 

4.  Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς Μελέτης 

5.  Η Τεχνική Έκθεση Μελέτης 

6. Το Έντυπο Συµµόρφωσης 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  Νοµοθεσία και κριτήριο Ανάθεσης 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε µε τον ν.4782/2021.  

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγύηση συµµετοχής  (άρθρο 72 του ν.4412/16) 

∆εν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνική προσφορά συµµετέχοντα 

Στην Τεχνική προσφορά του ο συµµετέχων θα κάνει µια σύντοµη περιγραφή της 

επιχείρησης  του, θα περιγράψει τα προϊόντα που προσφέρει και θα προσκοµίσει τα 

απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια (brochures) προς τεκµηρίωση της καταλληλότητας των 

προϊόντων σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.  

Τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύναψη Σύµβασης (Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) και Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης (Άρθρο 72  του Ν. 4412/2016) 

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 4% (άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4782/2021) επί της εκτιµώµενης αξίας της 

Σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι 248,00€, η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

Σύµβασης.  

Ο χρόνος διάρκειας της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης θα είναι τρεις (3) µήνες. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή 

Τα είδη θα παραδοθούν, εφάπαξ,  στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (Ιεράς Οδός 151, 

Αιγάλεω) σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την επόµενη της ανάρτησης του Συµφωνητικού 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε 

µακροσκοπική εξέταση. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά 

και παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε  

ζηµιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι της 

παράδοσης αυτών.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το 

Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου 

του ∆ήµου Αθηναίων και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου 

Αθηναίων, µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή του µε άλλο, που να είναι σύµφωνο µε 

τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή (Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ∆ιάρκεια της Σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου - Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και ένα (1) µήνα. 

Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά από την οριστική παραλαβή και 

εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά 

των ειδών, θα καταβληθεί δε στον προµηθευτή το 100% του συµβατικού τιµήµατος. 

Τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο ΑΡΘΡΟ 5ο:  

Τεχνική προσφορά συµµετέχοντα και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

Με την παράδοση των ειδών ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική καλής λειτουργίας 

ύψους 124,00€ χρονικής διάρκειας ίσης µε την εγγύηση των ειδών που προσέφερε 

(τουλάχιστον 2 ετών) προσαυξηµένης κατά 2 (δύο) µήνες. 

 

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρόνο εγγύησης οφειλόµενη σε κακή 

ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον Ανάδοχο το συντοµότερο 

δυνατό από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κρατήσεις 
Τον προµηθευτή βαρύνουν κάθε νόµιµη κράτηση (φόροι, τέλη, δασµοί και εισφορές υπέρ 

του δηµοσίου) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι:  

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07%, χαρτόσηµο επί Ε.Α.∆Η.ΣΥ 3%, ΟΓΑ επί χαρτoσήµου 20%, Α.Ε.Π.Π 

0,06%, χαρτόσηµο 3% επί Α.Ε.Π.Π, ΦΕ Προµηθειών 4% και κάθε νέα κράτηση που θα 

επιβληθεί από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς έως και την Απόφαση 

κατακύρωσης. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο σύνολο της προσφοράς του συµµετέχοντα περιλαµβάνεται το κόστος του τελικού 

προϊόντος, το όφελος του Αναδόχου, το κόστος παράδοσης των υλικών, καθώς και οι 

κρατήσεις: Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07%, χαρτόσηµο επί Ε.Α.∆Η.ΣΥ 3%, ΟΓΑ επί χαρτoσήµου 

20%, Α.Ε.Π.Π 0,06%, χαρτόσηµο 3% επί Α.Ε.Π.Π, ΦΕ Προµηθειών 4% καθώς και κάθε 

νέα κράτηση που θα επιβληθεί από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς έως και 

την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Ο αναλογών ΦΠΑ 24% βαρύνει τον ∆ήµο Αθηναίων. 

Α/Α 
Άρθρου 

ΕΙ∆ΟΣ 
(σύµφωνα µε Τεχνικές 

Προδιαγραφές) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ / ΤΕΜ  
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

(€) 

1 

Μηχάνηµα καθαρισµού 

φίλτρου σαρώθρων τύπου 

Glutton 2411σύµφωνα µε 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μελέτης 

ΤΕΜ. 2 

........................ ........................ 

    
Σύνολο Άρθρου 1 
(άνευ ΦΠΑ 24%) ........................ 

    ΦΠΑ 24% 
........................ 

    
Σύνολο Άρθρου 1 

(συµπ. ΦΠΑ 24%) ........................ 
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----- Θέσεις Υπογραφών -----
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