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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα 21-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ       

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

Τίτλος Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής ανάθεσης για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 

δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ 

στον τομέα της πρόνοιας» 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια   εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του Συνδέσμου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με 

άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της 

πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

O προϋπολογισμός αναλύεται σε: 

Προϋπολογισμός τμήματος 1+ Προϋπολογισμός τμήματος 2+Προϋπολογισμός τμήματος 3+ 

Προϋπολογισμός τμήματος 4+ Προϋπολογισμός τμήματος 5+ Προϋπολογισμός τμήματος 6 + 

Προϋπολογισμός τμήματος 7  =Συνολικός Προϋπολογισμός  

ΤΜΗΜΑ Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %. 

ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 34.559,92€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 %. 

ΤΜΗΜΑ Δ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 52.947,69 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  

ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 %.  
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 8.146,96 

€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Για την εκτέλεση της προµήθειας έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στον 
προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. έτους 2020 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 
 
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24 % 

1. Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € 
2. Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισµός 55.354,72 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 213.552,37 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   Νομοθεσία που διέπει την προμήθεια 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –    

    Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) 

3.Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 20, όπως συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 22, παρ.6,52,60 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/06.12.2016)  «Ανάθεση κατ’ 

αποκλειστικότητα» του ίδιου Νόμου. 

4. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

5.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6.Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : 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 και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την 

παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 

7.Της με αριθμ Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

8.Της με αριθμ Π1/542/4-3-2014(ΑΔΑ:Β1ΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου ο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

  9.Της  με αριθμ. 158/2016/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ για την έγκριση του  
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 τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 για 

τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

10.Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  στοιχεία» 

(ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) 

11.Του εκτελεστικού  κανονισμού (ΕΕ)2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

12.Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α). «Κύρωση του Κώδικα του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

13.Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του 

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85
Α
/07-4-2014). 

14.Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος ,επείγοντα μέτρα του  

Ν.4046/2012 ,του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

15.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις  Νομικών 

Προσώπων» 

16.Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 

άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που αντικατέστησε 

την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

17.Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγματοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 

18.Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.  

19. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποίηση Διατάξεων του 

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

20. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις αναφορικά 

με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

21. Το νόμουπ'αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό    πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις 

Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

2. Τεχνική Έκθεση, 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας, 

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
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5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο, διεθνή Μειοδοτικό διαγωνισμό και με 

κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής η 

οποία θα δοθεί ως εξής:  

Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς) 

για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, για 

τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές 

διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης.  Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης, αλλά και οι 

προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά  (7) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
    Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύμβαση 

H κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα/οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μεταξύ των προσφορών που 

ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Στον/Στην μειοδότη που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 

σύμβασης και  υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Εάν ο/η μειοδότης στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας  στον επόμενο κατά σειρά  

μειοδότη. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με 

το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την 

υπογραφή της συμβάσεως.  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Στη σύμβαση θα υπάρχει ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου(παρ.3 άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

Σύμφωνα με το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 
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γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος 

της είναι τέσσερις (4) μήνες. 

 

Άρθρο 7ο    Σταθερότητα τιμών  

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου  

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :  

1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 

αποθήκευση της προμήθειας.  

3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση 

της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο 

διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες 

μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά. 

2. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστά και αναγνωρισμένου τύπου ,φτιαγμένα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα για την ασφάλεια, θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία 

κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. 

 

3. Μεταφορά ειδών  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την    

μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από συνεννόηση με 

την Υπηρεσία. 

4. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για τα συγκεκριμέναπροϊόνταόπως 

αυτά  περιγράφονται στον προϋπολογισμό, εάν η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον Σύνδεσμο και ο ανάδοχος θα πληρωθεί 

σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 

5. Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη 

συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο 

προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του 
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προσωπικού του κατά την συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των ειδών 

στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσμος.  

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που 

προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και 

παράδοσης των ειδών στους χώρους του Συνδέσμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.  

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την 

εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσμος, καθώς και το απαιτούμενο 

εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση – 

συναρμολόγηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
   Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών (άρθρο 206) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον Ανάδοχο.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται 

από το ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ ΔΕ Θιναλλίων 

      Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Δ/νση: ΣΥΝΙΕΣ, ΔΕ Κασσωπαίων 

      Παιδικός Σταθμός Παρελίων, Δ/νση: ΜΑΡΜΑΡΟ, ΔΕ Παρελίων 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ,ΔΕ Εσπερίων 

      ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3,ΔΕ Κερκυραίων  
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      ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κερκυραίων , Δ/νση :2
η 

 παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 

 

 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης ανά Δομή (π.χ.  Παιδικοί Σταθμοί ,ΚΗΦΗ ,ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα 

προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία 

και με την προσφορά του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

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  δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 10
ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν τα είδη της προμήθειας φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 11
ο
  Παραλαβή ειδών  

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα  

με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16  από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η 

οποία έχει ορισθεί με την 01-05 /07-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΥΣΟΚΕΔ-Η33) απόφαση Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ . 
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Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν 

και προτιμήθηκαν από το Σύνδεσμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που 

αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα 

σύμβαση. 

1. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει την προμήθεια , 

β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής 

παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 

είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  208, 209  

και 213 του Ν.4412/16. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Συνδέσμου, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την 

έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας. Κατά την 

παράδοση και παραλαβή των ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος αμφιβάλλει για την 

ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από 

τον προμηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές  

προδιαγραφές, τότε ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το αποκλειστικό 

και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  

αποφασίσει δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη από τον προμηθευτή, δύναται να 

κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Άρθρο 12
ο
Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας  

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Σύνδεσμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα στη συσκευασία , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά 

από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική 

ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
Έκπτωση του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας 

Εάν κατόπιν συστάσεων στον ανάδοχο, επαναλαμβάνεται η πλημμελής εκτέλεση της προμήθειας 

σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε μπορεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και έπειτα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής  να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, 

ή τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή και 

καθώς ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν 

στη συνέχεια. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Σύνδεσμο, καταβάλλεται στον προμηθευτή και αποδίδεται από 

τον προμηθευτή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά 

την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο    

Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την 

έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνικής 

Προστασίας &Αλληλεγγύης Κέρκυρας, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά με 

την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά   του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016\ καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
1
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και 

στην επ’ αυτού εισφορά  20% υπέρ ΟΓΑ.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 16ο Ατύχημα και Ζημιές  

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός 

και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα 

προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά 

του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα 

του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε 

ευθύνης του εργοδότη.  

 

Κέρκυρα  21-08-2020 

                                                           
1
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      Η Συντάξασα 

Διευθύντρια Κοινωνικής  

     Προστασίας 

 

 

Αναστασία Ανδριώτη  

Τ/Ε   Νηπιαγωγών                                   

         Ελέγχθηκε 

Η Διευθύντρια Διοικητικού  

 

 

 

Μαρία Κυπριώτη 

ΠΕ  Οικονομικού 
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