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ΔΙΑΚHΡYΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.373,99 ΕΥΡΩ ΠΡΟ Φ.Π.Α  (41.050,00€ ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

                                                                                                                         Α/Α: Π2/2016 

 

                                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ. :ΚΥ/2016/51 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Αθήνα, 21.01.2016  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Τηλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226), κα Καγιά Μάγδα 

(εσωτ.203). 

                             

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με 

το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) 

υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-

2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 

148/2007 

2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 

Προηγείται την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) 

και ισχύει σήμερα 
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5. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 

και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

6. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 

του Κ.Π.∆.) 

7. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

9. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16
ης

 Νοεμβρίου 2005 

10. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

14.  Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15. Την Απόφαση της 1
ης

 /18.12.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
της προμήθειας δύο ομάδων ειδών και συγκεκριμένα : 
«Επαγγελματικών ηλεκτρικών  συσκευών (Α’ ομάδα) και Οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (Β’ 
ομάδα) (εφεξής Α΄ και Β΄ ομάδα ως σύνολο προμήθειας), Προϋπολογισμού 33.373,99€ χωρίς 
Φ.Π.Α [41.050,00 €  εκ των οποίων το ποσό των 23.000,00€ αντιστοιχεί σε επαγγελματικές 
ηλεκτρικές συσκευές και το ποσό των 18.050,00€ σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές,  για τις 
υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια εφεξής το «Έργο», συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς 
και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτησης 2% υπέρ των 
Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, ν. 3580/2007), κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 
παρ.3 ν.4013/2011), ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013 άρθρο 64 παρ.2Γγ κ.λπ.], όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής του παρόντος και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε 
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή- Πίνακες συμμόρφωσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων ΚΕΘΕΑ όπου θα πραγματοποιηθούν οι 

παραδόσεις.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων τιμολόγησης. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα εγγυητικής 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016. 

 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ.ΦΑΚ 

 

C.P.V: 39710000-2 
 

ΚΑΕ: 14-01, 14-09, 14-90 
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Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως : 

 

 

Περιγραφή Είδους 
Προϋπολογισμός  

χωρίς  ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός  

συμπ/νου ΦΠΑ 

A΄ ΟΜΑΔΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
18.699,19€ 23.000,00€ 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 14.674,80€ 18.050,00€  

ΣΥΝΟΛΟ A + B 33.373,99€ 41.050,00€  

 

 Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

 

 Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας( Α & Β 

ομάδα)  όσο και για κάθε μια από τις δύο ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά 

ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 

ανά ομάδα και όχι μέρος αυτού. 

 
 Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της ποσότητας, της διακηρυσσόμενης με την 

παρούσα προμήθειας, δεν γίνονται δεκτές.   

 

 Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη 

διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και τον 

Ν.4281/2014 (όπως ΙΣΧΥΕΙ) και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ 

(http://www.kethea.gr) , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο 

διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο 

των όρων συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των 

εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00 , είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του 

ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένοι οι όροι συμμετοχής. 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο  promitheies@kethea.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη 

διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.   

 

 

http://www.kethea.gr/
mailto:promitheies@kethea.gr
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Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο 

κτίριο του ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Σορβόλου 24, Αθήνα. 

Η διεξαγωγή του Δ ιαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, 

ορίζεται η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν 

συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 

 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε 

τρόπο  στο Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 στην 

Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 11:00 πμ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού οπότε θα γίνει 

και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, 

παρουσία των συμμετεχόντων.   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με 

συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για 

την καθυστέρηση. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.  

 

 

Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να απευθύνει αίτημα πριν τη λήξη ισχύος της προς τους συμμετέχοντες 

διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τους παρόντες όρους. Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν 

απαντήσουν, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 

Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών 

 

1. Οι  προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  συμμετοχής  και 

κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο 

επί μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:  
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Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός 

σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής, την Τεχνική 

Προσφορά  και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.   

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 

 

 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.   

 
3. Η  υποβολή  προσφοράς αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των 

όρων συμμετοχής και των λοιπών παραρτημάτων του Πρόχειρου Διαγωνισμού και γνωρίζει και 

αποδέχεται πλήρως τις απαιτήσεις της προμήθειας.  

 

4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης  ή τελούν υπό αιρέσεις, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού  επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 
5. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά ομάδες (Α΄, Β΄) με το σύνολο όμως των ειδών που 

αναφέρονται σε αυτές , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και κάθε ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων (Α΄+Β΄) ή για μια από αυτές (Α΄ 

ή Β΄). Επίσης στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ομάδων 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ . Για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης 

προμήθειας ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

7.  Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 
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Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο  Διαγωνισμό  έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  ή επιχειρήσεις ή 
συμπράξεις εταιριών ή/και επιχειρήσεων, που έχουν σαν κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που από το καταστατικό των 
οποίων και την άδεια λειτουργίας τους σαφέστατα προκύπτει ότι η προμήθεια του ζητούμενου είδους 
εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο παρόν και οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.   

 
  

Δεκτές επίσης γίνονται οι ενώσεις υποψηφίων, συμπράξεις / κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω 
εταιριών ή/και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε συνδυασμό. 

 
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Επισημαίνεται, ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Σε περίπτωση Ένωσης, η απαίτηση για τη 
δραστηριότητα που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος 
αυτής. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, το ΚΕΘΕΑ θα ζητήσει πριν την 
υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της 
Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι του ΚΕΘΕΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους συμμετοχής και στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Πρόχειρο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»,  τα εξής : 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Πρόχειρου Διαγωνισμού στον 

οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : 

 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα του 

αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο αδίκημα συναφές με το αντικείμενο του Πρόχειρου Διαγωνισμού ή σε σχέση με 

την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 

δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή/ και σε διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή 

οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. 

iv. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
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απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vi. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

vii. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο 

είναι αυτό. 

viii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

ix. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (και των συνημμένων 

παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

x. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δέκα πέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση του ΚΕΘΕΑ στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι του παρόντος 

διαγωνισμού. 

xi. Η Προσφορά στο σύνολό της ισχύει για εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές μέρες από την 

επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

xii. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας των 

ζητουμένων υπηρεσιών και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή 

και ακριβή. 

xiii. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή 

ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού, 

 

2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία επιπροσθέτως τα 

ακόλουθα: 

 

i. Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα. 

 

ii. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η 

σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

 
 

iii. Συμφωνητικό συνεργασίας όπου:  

α)  θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη 

συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας,  

β)   θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των μελών έναντι του ΚΕΘΕΑ  

γ)  θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση / Κοινοπραξία  

δ)  θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader)  

ε)  θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της και αριθμό fax 

στο οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα. 

 

3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν 

: 

α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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4. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας , από τα οποία να προκύπτει : 

 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο), από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου 

των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή 

θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία 

περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί 

ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

  

 

Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

 

Διευκρινίζεται, ότι ο φάκελος  της τεχνικής προσφοράς, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας 

κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα) 

και ότι άλλο  στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους. 

 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως 

απαράδεκτης.  

 

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που 

απαιτείται στους παρόντες όρους.  

 

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία :  

 

 1)  Συμπληρωμένο τον Πίνακα «Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας Συμμόρφωσης» ο οποίος είναι 

αποτυπωμένος και περιέχεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων όρων. 

 

 2)  Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια 

κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 

και λειτουργίας και ότι άλλο  στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις 

λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια 

επιτροπή. Σημειωτέων ότι, αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν μέσα στον κυρίως φάκελο, τότε το εν λόγω ντοσιέ με τα 

απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κλπ μπορεί να συσκευαστεί σε ιδιαίτερο επιπλέον 
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κλειστό φάκελο που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς.  

 

 

3)  Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στους παρόντες όρους 

συμμετοχής.  

 

Τα προσφερόμενα είδη  που αφορούν στον εξοπλισμό και τα εξαρτήματά του, πρέπει να 

διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ, τα οποία δύναται να ζητηθούν από την 

Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς.  

  

 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

 

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα 

ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος 

αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της 

Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν 

επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ.  Οι τιμές της προσφοράς θα δίνονται αναλυτικά 

ανά είδος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 

 

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται 

πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ 

τρίτων (παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007, 

κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ), μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον 

ασφαλιστικό φορέα, για ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες 

εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για 

αγορά υλικών, ειδών,  επιβαρύνσεις, δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στα κτίρια 

που στεγάζονται και λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, όπως αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν 

αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και στους παρόντες όρους συμμετοχής.   

 

 

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  

 

Μειοδότης μπορεί να ανακηρυχθεί  ένας ή και  δύο ανάδοχοι, με κριτήριο κατακύρωσης   τη 

χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενη ομάδα (ομάδα Α’ και ομάδα Β’).   

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η Επιτροπή 

Αξιολόγησης έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να κατανείμει τα είδη μεταξύ των μειοδοτών είτε, να 

επιλέξει το μειοδότη κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, 

αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές μέσα σε 5 ημέρες.  
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Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής- Αποσφράγισης προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση 

των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας 

αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο 

όργανο του ΚΕΘΕΑ το/ά πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας. Ο χρόνος πρόσβασης των 

συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

ΠΔ 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των 

Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 

στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί.  

 

Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών των εταιριών των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς,  στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και θα  τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί 

με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό 

της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών 

Προσφορών βάσει της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με 

το οποίο θα εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη 

χαμηλότερη τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους 

παρόντες όρους  και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. Ο χρόνος πρόσβασης των 

δικαιούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 118/07 στις οικονομικές προσφορές ορίζεται εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Σημειώνεται ότι οικονομικές Προσφορές που κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές δύναται να απορριφθούν 

σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. 

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
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Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών   

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχε ία ή/και αιρέσεις 

ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας 

ανά είδος, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

 

4. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

5. Η Οικονομική Προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 

και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

 

6. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

7. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

8. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

9. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 
 

 Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών , ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά  εντός δεκαπέντε (15) ημερών: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί  σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
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πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση 

εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο)  του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο 

(πρωτότυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

 

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά για κάθε 

Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται πράξη 

του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό. 

Επίσης να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου 

: 

 −   να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

−  να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 −  να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

−  να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
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Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης».  

 

 

 

Άρθρο 15:   Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης  

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών , τα 

οποία μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα 

Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας 

Διαγωνισμού,  η οποία τα διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 

εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του 

Αναδόχου. 

 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το 

άρθρο 23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης  τα στοιχεία της Προσφοράς 

του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από 

τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Όροι Συμμετοχής και 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

Άρθρο  16:  Εγγυήσεις 

 

Α. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του συνολικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης του εξοπλισμού. 
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Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της 

Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην 

Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, 

επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την 

Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους.  

 

Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν , σύμφωνα 

με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται 

σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

Η Εγγύηση Καλής εκτέλεσης  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος  Ε’ 

 
 

Άρθρο 17  : Υποχρεώσεις – Ευθύνες  Αναδόχου  

 

1.   Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές.  

2.  Ο προμηθευτής πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα 

αναλυτικά ορίζονται στους όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 

3.   Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει 

δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

 

Άρθρο 18 : Παράδοση – Εγκατάσταση και επίδειξη- Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

 

H οριστική παράδοση και εγκατάσταση-επίδειξη (όπου απαιτείται) των ειδών, θα πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί  μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την 

υπογραφή της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ που θα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 

 

Προσφορά που αναφέρει ως χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης της προμήθειας χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από τον ανωτέρω χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΚΕΘΕΑ και την Επιτροπή παραλαβής για την 

ημερομηνία που προτίθεται να εκκινήσει την υλοποίηση της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης μπορεί να 

παρατείνεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και ΚΕΘΕΑ. Μετά τη λήξη της 

δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση,  κινείται η διαδικασία κήρυξης 

του προμηθευτή έκπτωτου.   
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Η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση-επίδειξη(όπου απαιτείται) όλων των ειδών θα 

γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 

 Στις «υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης» όπου αναφέρονται ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να τοποθετήσει τις συσκευές στις προβλεπόμενες θέσεις και να τις συνδέσει με τα ηλεκτρικά 

και υδραυλικά δίκτυα. 

 Να παράδοση τις συσκευές σε πλήρη λειτουργία με επίδειξη λειτουργίας. 

Το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο στις θέσεις εγκατάστασης τις κατάλληλες 

παροχές ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από 

κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την 

μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του 

Αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 

Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση  της  καλής τους  κατάστασης  

και  της  συμφωνίας  των  τεχνικών  τους  χαρακτηριστικών  προς  τις τεχνικές  προδιαγραφές  της  

παρούσας και τους  όρους  της  σύμβασης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής. Τα είδη που δε θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τους  

την περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτά φαίνονται στη σύμβαση. 

 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της 
προμήθειας από τον ανάδοχο, την οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή 
Παραλαβής.  
 

Άρθρο 19 :  Τρόπος πληρωμής  

 

1. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική 
ποσοτική παραλαβή της ανατεθείσας  προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν 
κατάθεσης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και έκδοσης των 
νόμιμων παραστατικών, με τραπεζική κατάθεση.  
 

2. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια στα στοιχεία του κάθε 

θεραπευτικού προγράμματος/Μονάδας του ΚΕΘΕΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Διευθύνσεις 

Τιμολόγησης), ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος, τα οποία θα στέλνει στα αντίστοιχα 

Προγράμματα ΚΕΘΕΑ .  

 

 

Άρθρο 20 : Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 

τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς 

οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Άρθρο 21 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 

Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  

τα  Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

 
Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος  



 

17 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την 

αρίθμηση που εμφανίζονται. 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, 

θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, 

τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη 

απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ 

/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 

των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός 

πίνακας των περιεχόμενων του.  

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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Α’ΟΜΑΔΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1  Ποσότητα 1 
  

1.2  Τύπος παροχής  Τριφασική   

1.3  Ηλεκτρική ισχύς watt Ελάχιστη 550   

1.4  
Υλικό κατασκευής ΙΝΟΧ 

  

1.5  

 

Μέγιστες διαστάσεις 90Χ50 cm 

 

ΝΑΙ 

  

1.6  Καμινάδα τοίχου μεταβλητού μήκους ΝΑΙ 
  

1.7  
 Μοτέρ  τριών ταχυτήτων απορροφητικότητας, 

κατ’ ελάχιστο 1000 m3/h 

ΝΑΙ 
  

1.8  Ελάχιστη διάμετρος αεραγωγού απαγωγής  150 mm 
  

1.9  Φωτισμός με λαμπτήρες, κατ’ ελάχιστο 2 Χ 40W 
  

1.10  Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα ΝΑΙ 
  

1.11  Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά ΝΑΙ 
  

1.12  Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ 
  

1.13  Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας   Ελάχιστη 2 

έτη    
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2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 Ποσότητα 1 
  

2.2 Μέγιστη ηλεκτρική Ισχύς (Kw)  17,5 
  

2.3 Τύπος Παροχής Τριφασική 
  

2.4 Υλικό κατασκευής  ΙΝΟΧ 
  

2.5 

Ενδεικτικό Εύρος διαστάσεων (cm) 

 

80 x 60 x 90 

έως 80 x 86 

x90 
  

2.6 Αριθμός εστιών 4 
  

2.7 Εστίες με στρογγυλές πλάκες   ΝΑΙ 
  

2.8 Πρόσθετος εξοπλισμός (πχ ταψιά σχάρες) ΝΑΙ 
  

2.9 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη   

 

 

 

3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ A’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 
Ποσότητα  1   

3.2 Οριζόντιας φόρτωσης ΝΑΙ 
  

3.3 
Μέγιστη Ηλεκτρική ισχύς πλήρης λειτουργίας 

(Kwatt)  

2,5 

  

3.4 Ελάχιστο βάρος φόρτωσης (Kg) 10 
  

3.5 Με αντιστάσεις θέρμανσης νερού ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.6 Σύνδεση με παροχή κρύου νερού ΝΑΙ 
  

3.7 Σύνδεση με παροχή ζεστού νερού  ΟΧΙ 
  

3.8 
Τύπος ηλεκτρικής παροχής Μονοφασική 

(10Α)   

3.9 
Υλικό κατασκευής (πλαίσιο από ειδικής 

επεξεργασίας πορσελάνης, κάδος ανοξείδωτος) 
ΝΑΙ 

  

3.10 
Ενδεικτικές Μέγιστες Εξωτερικές διαστάσεις  σε 

cm, (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) 

70x75x100 

  

3.11 Ελάχιστος όγκος κάδου (lit) 90   

3.12 Με οθόνη LCD NAI   

3.13 Μέγιστες στροφές στυψίματος/λεπτό (rpm) 1000   

3.14 Εύρος συντελεστή “G” 300-400   

3.15 Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ   

3.16 Ελάχιστη εγγύηση Πέντε έτη 
  

 

 

4.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  B’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 
Ποσότητα  1   

4.2 Οριζόντιας φόρτωσης  NAI 
  

4.3 
Μέγιστη Ηλεκτρική ισχύς πλήρης λειτουργίας 

(Kwatt)  

5,5 

  

4.4 Ελάχιστο βάρος φόρτωσης (Kg) 6,5 
  

4.5 Με αντιστάσεις θέρμανσης νερού ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.6 Σύνδεση με παροχή κρύου και ζεστού νερού ΝΑΙ 
  

4.7 Σύνδεση με παροχή ζεστού νερού  ΝΑΙ 
  

4.8 Τύπος ηλεκτρικής παροχής ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 
  

4.9 Τύπος Μοτέρ INVERTER 
  

4.10 Υλικό κατασκευής  Ανοξείδωτος 

Χάλυβας 
  

4.11 
Ενδεικτικές Μέγιστες Εξωτερικές διαστάσεις  σε 

cm, (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) 

60x85x73 

  

4.12 Ελάχιστος όγκος κάδου (lit) 59   

4.13 Με οθόνη LCD ΝΑΙ   

4.14 Μέγιστες στροφές στυψίματος/λεπτό (rpm) 1400   

4.15 Εύρος συντελεστή “G” 450-550   

4.16 Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ   

4.17 Ελάχιστη εγγύηση 3 ΕΤΗ 
  

 

 

 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Ποσότητα 1   

5.2 Ηλεκτρική Ισχύς (Kwatt)  6,40   

5.3 Ηλεκτροθερμαινόμενο ΝΑΙ   

5.4 Τύπος Παροχής Τριφασική   

5.5 Υλικό κατασκευής συσκευής Ανοξείδωτο   

5.6 Οριζόντιας φόρτωσης NAI   
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5.7 Σύστημα στεγνώματος με ανακύκλωση αέρα NAI   

5.8 Με οθόνη LCD  NAI   

5.9 Με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, 2 τουλάχιστον 

σταθερά προγράμματα με διαφορετικά επίπεδα 

στεγνώματος, 2  τουλάχιστον προγράμματα με 

δυνατότητα επιλογής χρόνου, 13 τουλάχιστον ειδικά 

προγράμματα για συγκεκριμένες απαιτήσεις ιματισμού, 

με  περιποίηση κατά το στέγνωμα ευαίσθητων 

υφασμάτων. 

 

NAI 

  

5.10 Ελάχιστη διάμετρος στομίου εξαγωγής αέρα (mm)  100   

5.11 Υλικό κατασκευής κάδου Ανοξείδωτος   

5.12 Ελάχιστη χωρητικότητα (όγκος) του κάδου (lt) 130   

5.13 Ελάχιστο βάρος φόρτωσης (kg) 6,5   

5.14 Ενδεικτικές Μέγιστες διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm) 60 x 85 x 70   

5.15 Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ   

5.16 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 

  

 

 

 

6.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.1 Ποσότητα 1   

6.2 Τύπος παροχής Μονοφασική   

6.3 
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτος χάλυβας 

εσωτερικά και εξωτερικά 

ΝΑΙ 
  

6.4 
Μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας 

40kg/m2  

ΝΑΙ 
  

6.5 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και πίνακας ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ελέγχου 

6.6 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτης με 

δυνατότητα απόψυξής και on-off 

ΝΑΙ 
  

6.7 Περισυλλογή και εξάτμιση νερών  ΝΑΙ   

6.8 
Σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος 

πλαστικοποιημένες INOX 

ΝΑΙ 
  

6.9 Ενδεικτική Ισχύς λειτουργίας  3/8 Hp   

6.10 Μία κρυστάλλινη πόρτα ΝΑΙ   

6.11 Ελάχιστη Χωρητικότητα  700 lit   

6.12 
Ενδεικτικές Εξωτερικές διαστάσεις (cm)  

(μήκος x βάθος x ύψος) 

73x80x210 

  

6.13 Θερμοκρασία (βαθμοί κελσίου) -1    

6.14 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 
  

 

 

7.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ - ΔΙΣΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.1 Ποσότητα 1   

7.2 
Υλικό κατασκευής  Ανοξείδωτος 

χάλυβα 
  

7.3 Τύπος παροχής Τριφασική   

7.4 
Αντλία πλύσεως  Στεγανού 

τύπου 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.5 Τετράγωνο καλάθι διαστάσεων (εκ) 50x50   

7.6 
Ενδεικτικές Εξωτερικές διαστάσεις (cm)  

(μήκος x βάθος x ύψος) 

57x65x129 
  

7.7 Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς 6 Kwatt   

7.8 Θερμόμετρο boiler ΝΑΙ   

7.9 Ελάχιστο Ωφέλιμο ύψος (cm) 38   

7.10 Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ   

7.11 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 

  

 

8.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ – ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Ποσότητα 1   

8.2 
Υλικό κατασκευής  Ανοξείδωτος 

χάλυβα 
  

8.3 Τύπος παροχής Μονοφασική   

8.4 
Αντλία πλύσεως  Στεγανού 

τύπου 
  

8.5 Τετράγωνο καλάθι διαστάσεων (εκ) 40x40   

8.6 
Ενδεικτικές Εξωτερικές διαστάσεις (cm)  

(μήκος x βάθος x ύψος) 

48x52x65 
  

8.7 Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς 3,5 Kwatt   

8.8 Θερμόμετρο boiler ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.9 Ενδεικτικό Μέγιστο ύψος ποτηριών (cm) 25,5   

8.10 Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης ΝΑΙ   

8.11 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 

  

 

 

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 Ποσότητα 1    

9.2 
Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Μ x Β x Υ) 59-62 x 59-

63 x 190-200   
ΝΑΙ   

9.3 Ηλεκτρική Ισχύς (watt) <350   

9.4 Χωρητικότητα σε lt   
Ελάχιστη 

420 
  

9.5 Θερμοκρασία  0ο C – 10Ο C   ΝΑΙ   

9.6 Ράφια 4 ρυθμιζόμενα ΝΑΙ   

9.7 Τύπος πόρτας  ανοιγόμενη NAI   

9.8 Φωτισμός από πάνω ΝΑΙ   

9.9 Ψυκτικό υγρό R600a ΝΑΙ   

9.10 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη   

2 έτη 
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10.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.1 Ποσότητα 2   

10.2 Τάση 230V   

10.3 Ελάχιστη ηλεκτρική ισχύς 2200W   

10.4 
Μέγιστες διαστάσεις 220x380x580

Υmm   

10.5 
Μέγιστη παραγωγή/ώρα 150 

φλιτζάνια   

 

10.6 

 

Χειροκίνητη πλήρωση νερού NAI 

  

10.7 

 

Θερμαινόμενες εστίες  2 

  

10.8 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη   

 

11.ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και  ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11.1 
Ποσότητα  3   

11.2 
Ισχύς ΜΟΤΕΡ (400 w) ΝΑΙ   

11.3 
2 ταχυτήτων ΝΑΙ   

11.4 
Τάση λειτουργίας (220 V/50Hz) NAI   

11.5 
Χωρητικότητα δοχείου 1.000ML(500ML net) ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11.6 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 
  

 

 

 

12. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ:  ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.1 Ποσότητα  1 
  

12.2 Ενδεικτική ΙΣΧΥΣ 730W 1HP 230V ΝΑΙ 
  

12.3 Υλικό κατασκευής ΙΝΟΧ ΝΑΙ 
  

12.4 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ 2Lit , ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 

ΣΤΡΟΦΩΝ ΝΑΙ 
  

12.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 

  

 

 

 

Υπηρεσίες εγκατάστασης & επίδειξης : Στις «υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης» όπου 

αναφέρονται ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να τοποθετήσει τις συσκευές στις προβλεπόμενες θέσεις και να τις συνδέσει με τα 

ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα 

 Να παράδοση τις συσκευές σε πλήρη λειτουργία με επίδειξη λειτουργίας. 

Το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο στις θέσεις εγκατάστασης τις κατάλληλες 

παροχές ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων. 
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 Β’ ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 
 

 

1.1 . ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1 Ποσότητα 2   

1.1.2 Τύπος συσκευής : LED ΝΑΙ   

1.1.3 
Μέγεθος οθόνης : 40 έως 46 inch ΝΑΙ   

1.1.4 
3D OXI   

1.1.5 
Ανάλυση : 1920 x 1080 pixels ΝΑΙ    

1.1.6 
Συνδέσεις USB ΝΑΙ   

1.1.7 
Δυνατότητα διαδικτύου  ΝΑΙ   

1.1.8 
Ενεργειακή κλάση Ελάχιστη Α   

1.1.9 
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

1.1.10 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη  

2  Έτη 
  

 

1.2 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   Β’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2.1 Ποσότητα 1   

1.2.2 Τύπος συσκευής : LED ΝΑΙ   

1.2.3 Μέγεθος οθόνης : 32 inch ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2.4 3D ΝΑΙ   

1.2.5 Ανάλυση : 1920 x 1080 pixels ΝΑΙ    

1.2.6 Συνδέσεις USB ΝΑΙ   

1.2.7 Δυνατότητα διαδικτύου  ΝΑΙ   

1.2.8 Βάση στήριξης τηλεόρασης NAI   

1.2.9 Με βραχίονα  ΝΑΙ    

1.2.10 Ενεργειακή κλάση 
Ελάχιστη 

Α 
  

1.2.11 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

1.2.12 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 

2 ετη 
  

 

 

1.3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   Γ’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.3.1 Ποσότητα 1   

1.3.2 Τύπος συσκευής : LED ΝΑΙ   

1.3.3 Μέγεθος οθόνης : 50 inch ΝΑΙ   

1.3.4 3D ΝΑΙ   

1.3.5 Ανάλυση : 1920 x 1080 pixels ΝΑΙ    

1.3.6 Συνδέσεις USB ΝΑΙ   

1.3.7 Δυνατότητα διαδικτύου  ΝΑΙ   

1.3.8 Βάση στήριξης τηλεόρασης NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.3.9 Με βραχίονα  ΝΑΙ    

1.3.10 Ενεργειακή κλάση 
Ελάχιστη 

Α 
  

1.3.11 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

1.3.12 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 

2 ετη 
  

 

 

 

 1.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ Α’ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.4.1 Ποσότητα  1   

1.4.2 

Γενικά χαρακτηριστικά : Ισχύς εξόδου 40w RMS,  με 
ενσωματωμένη βάση iPod/iPhone, υποδοχή cd και 
USB (αναπαραγωγή MP3), με ψηφιακό ενισχυτή 

ΝΑΙ   

1.4.3 Ραδιόφωνο με RDS  ΝΑΙ   

1.4.4 Ηχεία 2 δρόμων / 2 μεγαφώνων  ΝΑΙ   

1.4.5 Ενεργειακή κλάση Ελάχιστη Α   

1.4.6 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

ΕΤΗ  
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1.5 . ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ Β’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.5.1 Ποσότητα  2   

1.5.2 Τύπος : Ηι-Fi Mini ΝΑΙ   

1.5.3 

Γενικά χαρακτηριστικά : Ισχύς εξόδου 120w  RMS                        
Με βάση για iPod/iPhone, υποδοχή cd και USB 
(αναπαραγωγή MP3), με ψηφιακό ενισχυτή 

ΝΑΙ    

1.5.4 Ραδιόφωνο ψηφιακό  ΝΑΙ   

1.5.5 Dynamic Sound Generation Generator X-tra ΝΑΙ   

1.5.6 Ενεργειακή κλάση Ελάχιστη Α   

1.5.7 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη  2 

Έτη 
  

 

 

 

1.6. DVD PLAYER  
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.6.1 Ποσότητα  3   

1.6.2 
Δίσκοι αναπαραγωγής : DVD-Video, DVD±R, 
DVD±RW, CD DA, CD-R, CD-RW, VCD 

ΝΑΙ   

1.6.3 
Αναπαραγωγή Αρχείων Εικόνας: MPEG2/4, DIVX, 
JPEG, WMV 

NAI   

1.6.4 Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου : MP3, WMA ΝΑΙ   

1.6.5 Ενεργειακή κλάση Ελάχιστη Α   

1.6.6 Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ   

1.6.7 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

Έτη 
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1.7. PLAYSTATION 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.7.1 Ποσότητα  1   

1.7.2 Cell Broadband Engine Τ Processor  ΝΑΙ   

1.7.3 RSX Reality Synthesizer  ΝΑΙ   

1.7.4 Dolby Digital 5.1 ch, DTS 5.1 ch,  LPCM 7.1 ch, AAC ΝΑΙ   

1.7.5 Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου  ≥ 12 GB   

1.7.6 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 
2 ετη 

  

 

 
 

 
1.8.PROJECTOR  

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.8.1 

 

Ποσότητα 2   

1.8.2 
Τύπος 3LCD 

  

1.8.3 
Ανάλυση >= 800x600 

  

1.8.4 
Φωτεινότητα >=2500 LM 

  

1.8.5 
Αντίθεση >=10.000:1 

  

1.8.6 
Μέγεθος Οθόνης 30-350 Ί

ίντσες 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.8.7 
Διάρκεια ζωής Λάμπας >=4000 

ώρες 
  

1.8.8 
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 

  

1.8.9 
Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ 

  

1.8.10 
Είσοδος Composite 

Sub 15 
  

1.8.11 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

έτη 
  

 

 
 
 
 

1.9. ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.9.1 Ποσότητα  1   

1.9.2 Τύπος Δέκτη  Επίγειος   

1.9.3 Ανάλυση 
≥ 1920 χ 

1080 
  

1.9.4 MPEG-4 ΝΑΙ   

1.9.5 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

1.9.6 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

ΕΤΗ 
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1.10.ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ME ΤΡΙΠΟΔΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.10.1 Ποσότητα  1   

1.10.2 Φόρμα εγγραφής, εσωτερική μνήμη Flash, SD/SDHC  ΝΑΙ   

1.10.3 Σύστημα ήχου, μονόφωνο μικρόφωνο   ΝΑΙ   

1.10.4 Φακός G, Οπτικό Ζουμ 30x, Ψηφιακό Ζουμ 350x    ΝΑΙ   

1.10.5 

Υποδοχή Multi/Micro USB, έξοδος HDMI(micro) 
είσοδος συσκευής προβολής (HDMI Micro), έξοδος 
Composite 

ΝΑΙ   

1.10.6 Τρίποδο βιντεοκάμερας ΝΑΙ   

11.11.10.7 
Μέγιστο ύψος 1480mm, διάμετρος ποδιών 20mm, 

επίπεδα 3, μήκος(διπλωμένο) 625mm, 
ΝΑΙ   

1.111.10.8 Τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ   

11.11.10.9 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

ΕΤΗ 
  

 

 
 

 

1.11.ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.11.1 Ποσότητα  1   

1.11.2 

 Τύπος: compact 

 Ανάλυση σε Megapixels: 20.0 

 Οπτικό Ζουμ : 8x 

 Τύπος Αισθητήρα: CCD 

με οπτικό σταθεροποιητή IS για σταθερές λήψεις. 

 

ΝΑΙ   

1.11.3 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη  

2 έτη 
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2.ΛΕΥΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 

   ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Α’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1  Ποσότητα  1    

2.1.2 Ισχύς (Kwatt) Ελάχιστη 4   

2.1.3 
Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 85 Χ 60 
Χ 60   

ΝΑΙ   

2.1.4 Χωρητικότητα φούρνου  lt   Ελάχιστη 70   

2.1.5 Αριθμός εστιών 4   

2.1.6 Τύπος εστιών  πλάκες ΝΑΙ   

2.1.7 Χρώμα εμαγιέ  ΝΑΙ   

2.1.8 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη A+   

2.1.9 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 
2 ΕΤΗ 

  

2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Β΄ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2.1 Ποσότητα  1   

2.2.2 Ισχύς (Kwatt) Ελάχιστη 4   

2.2.3 Ενεργειακή κλάση Α+   

2.2.4 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

2.2.5 Ψήσιμο με αέρα  ΝΑΙ   

2.2.6 Κεραμική βάση εστιών  ΝΑΙ   

2.2.7 Αριθμός εστιών 4   

2.2.8 Πρόσθετος εξοπλισμός (σχάρα, αντικολλητικό 
ταψί) 

ΝΑΙ   

2.2.9 Ενδεικτικές Διαστάσεις cm (ύψος x  πλάτος x 
βάθος) 

85x60x60   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2.10 Χρώμα  ΙNOX   

2.2.11 Χωρητικότητα φούρνου 60 lit   

 

2.3 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Α’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.3.1 Ποσότητα 1   

2.3.2 Κατηγορία μπαούλο ΝΑΙ   

2.3.3 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh/ετος <400   

2.3.4 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 86.8 x 
132.5 x 66.5  

ΝΑΙ   

2.3.5 Μικτή χωρητικότητα σε lt   Ελάχιστη 404   

2.3.6 Αριθμός καλαθιών  Ελάχιστο   4   

2.3.7 Τύπος πόρτας  Ανοιγόμενη   

2.3.8 Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος                                

ΝΑΙ   

2.3.9 Ρόδες για εύκολη μετακίνηση  ΝΑΙ   

2.3.10 Κλειδαριά πόρτας ΝΑΙ   

2.3.11 Εσωτερικός φωτισμός  ΝΑΙ   

2.3.12 Χρώμα λευκό   ΝΑΙ   

2.3.13 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη Α+   

2.3.14 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

    Ελάχιστη 

        2 έτη 
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2.4 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Β’ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4.1 Ποσότητα 1    

2.4.2 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh/ετος <250   

2.4.3 Κατηγορία μπαούλο ΝΑΙ   

2.4.4 Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές σε cm (Υ x Π 

x Β) 86.5 x 80.6 x 64.2  
ΝΑΙ   

2.4.5 Μικτή χωρητικότητα σε lt   Ελάχιστη 207   

2.4.6 Αριθμός καλαθιών  Ελάχιστο 3   

2.4.7 Τύπος πόρτας ανοιγόμενη ΝΑΙ   

2.4.8 Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος                                
ΝΑΙ   

2.4.9 Ρόδες για εύκολη μετακίνηση  ΝΑΙ   

2.4.10 
Εσωτερικός φωτισμός  ΝΑΙ   

2.4.11 Χρώμα Λευκό ΝΑΙ   

2.4.12 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη Α+   

2.4.13 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 

έτη 
  

 

 

 2.5  ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.5.1 Ποσότητα  2   

2.5.2 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh/ετος < 150   

2.5.3 Χωρίς κατάψυξη ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.5.4 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 185 x 
60 x 65  

ΝΑΙ   

2.5.5 Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  Ελάχιστη 346   

2.5.6 Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη)  0   

2.5.7 Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας  ΝΑΙ   

2.5.8 Εσωτερικός φωτισμός  ΝΑΙ   

2.5.9 Fresh-food storage compartment ΝΑΙ   

2.5.10 Χρώμα λευκό   ΝΑΙ   

2.5.11 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη Α+   

2.5.12 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη  

  

 

 

2.6. ΨΥΓΕΙΟ  ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6.1 Ποσότητα  1   

2.6.2 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 167 x 60 x 
65  

ΝΑΙ   

2.6.3 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 204 kwh   

2.6.4 Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  Ελάχιστη 194   

2.6.5 Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη)  Ελάχιστη 70   

2.6.6 Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας  ΝΑΙ   

2.6.7 Τύπος ψύξης Low frost   

2.6.8 Χρώμα ασημί  ΝΑΙ   

2.6.9 
Ενεργειακή Κλάση  

Ελάχιστη 
Α++ 

  

2.6.10 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  



 

39 

 

 

 

 
2.7 .  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.7.1 Ποσότητα  1    

2.7.2 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β)  60 Χ 60 

Χ 60  
ΝΑΙ   

2.7.3 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh/ετος <180   

2.7.4 

Χωρητικότητα (kg) 
Ελάχιστη 6 

πλήρη σερβίτσια 
  

2.7.5 Μη εντοιχιζόμενο Ναι   

2.7.6 Στροφές στυψίματος    Ελάχιστη 1000   

2.7.7 Τρόπος φόρτωσης εμπρόσθια ΝΑΙ   

2.7.8 Χρώμα inox ΝΑΙ   

2.7.9 Ενεργειακή Κλάση Α+   

2.7.10 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη     2έτη   

 

 

2.8. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Α’ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8.1 Ποσότητα  3   

2.8.2 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh/ετος <210   

2.8.3 Παροχή  Μονοφασική   

2.8.4 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β)  85 Χ 

60 Χ 59   
ΝΑΙ   

2.8.5 Χωρητικότητα (kg) Ελάχιστη 7 κιλά    
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8.6 Στροφές στυψίματος    Ελάχιστη 1000   

2.8.7 Τρόπος φόρτωσης εμπρόσθια ΝΑΙ   

2.8.8 Χρώμα λευκό ΝΑΙ   

2.8.9 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη Α+   

2.8.10 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

2.9. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Β’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.9.1 Ποσότητα  2   

2.9.2 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 85 x 60 x 62  ΝΑΙ   

2.9.3 Χωρητικότητα πλύσης 8 Kg   

2.9.4 Παροχή μονοφασική ΝΑΙ   

2.9.5 Ενεργειακής κλάσης A+++   

2.9.6 Χρώμα  Λευκό   

2.9.7 Εμπρόσθιας φόρτωσης ΝΑΙ   

2.9.8 Στροφές πλυσίματος  (rpm) 1000   

2.9.9 Οθόνη με ενδείξεις  ΝΑΙ   

2.9.10 Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων  ΝΑΙ   

2.9.11 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

 

2.10. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.10.1 Ποσότητα  1   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.10.2 Παροχή  Μονοφασική   

2.10.3 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β)  85 

Χ 60 Χ 64   
ΝΑΙ   

2.10.4 Χωρητικότητα (kg) Ελάχιστη 8 κιλά    

2.10.5 Στροφές στυψίματος    Ελάχιστη 1000   

2.10.6 Τρόπος φόρτωσης εμπρόσθια ΝΑΙ   

2.10.7 Χρώμα λευκό ΝΑΙ   

2.10.8 Πρόσθιας φόρτωσης ΝΑΙ   

2.10.9 Ενεργειακή Κλάση  Ελάχιστη Α+   

2.10.10 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

 

 

 

2.11.ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.11.1 Ποσότητα  3   

2.11.2 
Ισχύς μικροκυμάτων  

Ελάχιστη 
800 Watt 

  

2.11.3 Λειτουργία Grill ΝΑΙ   

2.11.4 
Χωρητικότητα 

Ελάχιστη  
23 lt 

  

2.11.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 
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2.12 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.12.1 Ποσότητα  1   

2.12.2  Ισχύς watt 
Ελάχιστη 

340 
  

2.12.3 Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β)  130 Χ 60 Χ 

48,7  
ΝΑΙ   

2.12.4 Μοτέρ  2   

2.12.5 Μέγιστη Απορροφητικότητα  580m3/h   

2.12.6 Μεταλλικά Φίλτρα  ΝΑΙ   

2.12.7 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 

ΕΤΗ 
  

 

 
2.13 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΖΑΚΙ  

                                   (ΤΟΙΧΟΥ) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.13.1 
 

Ποσότητα 1  
  

2.13.2 Υλικό κατασκευής INNOX   

2.13.3 Μοτέρ τριών ταχυτήτων απορροφητικότητας κατ’ 
ελάχιστο 

450m³/h 
 

  

2.13.4 Ελάχιστη διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 120 mm   

2.13.5 Ενδεικτικές Μέγιστες διαστάσεις  

1000x600x50
0mm 

  

2.13.6 Φωτισμός με λαμπτήρες, κατ’ ελάχιστο 2 x 20w 

  

2.13.7 Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα NAI   

2.13.8 Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά ΝΑΙ   

2.13.9 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 

Ετη 
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2.14.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.14.1 Ποσότητα  1   

2.14.2 
Ισχύς  

Ελάχιστη  
2400 Watt 

  

2.14.3 
Χωρητικότητα  

Ελάχιστη 

3,5 lt 
  

2.14.4 Απορρόφηση στερεών – γυαλιού   ΝΑΙ   

2.14.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ  

  

 
 

 

2.15 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΚΕΘΕΑ MOSAIC & ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.15.1 Ποσότητα  2   

2.15.2 
Ισχύς 

Ελάχιστη 
1500 Watt 

  

2.15.3 
Xωρητικότητα 

Ελάχιστη 1 
lt 

  

2.15.4 Πίεση 3,5 bar ΝΑΙ   

2.15.5 Εξαρτήματα :στρογγυλή βούρτσα, εξάρτημα 
καθαρισμού τζαμιών, σωλήνας προέκτασης, 
ακροφύσιο ατμού 

ΝΑΙ   

2.15.6 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

2.16.ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΤΡΟΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.16.1 Ποσότητα  4   

2.16.2 Κάλυψη χώρου 60 τ.μ. 

  
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.16.3 Ηλεκτρονικός πίνακας πληροφοριών, φίλτρο 
άνθρακα και ΗΕΡΑ, ένδειξη αλλαγής φίλτρου, 4 
ταχύτητες    

ΝΑΙ   

2.16.4 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 
 

 

 

 

 

2.17 ΠΡΕΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.17.1 Ποσότητα  1   

2.17.2 
 Ισχύς (watt)                                                

Ελάχιστη 

1600 
  

2.17.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 300ml ΝΑΙ   

2.17.4 ΠΙΕΣΗ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 45KG ΝΑΙ   

2.17.5 Παραγωγή ατμού 70gr/min ΝΑΙ   

2.17.6 Χρόνος ατμοποίησης 3min ΝΑΙ   

2.17.7 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

 

 
2.18 ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ –MULTI 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.18.1 Ποσότητα 2   

2.18.2 
Ισχύς  

Ελάχιστη 
450 Watt 

  

2.18.3 Χωρητικότητα  

 

Ελάχιστη 
500ml 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.18.4 Ταχύτητες  2   

2.18.5 Κανάτα  πλαστική   

2.18.6 Διακεκομμένη κίνηση / θρυμματισμός πάγου  Ναι   

2.18.7 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ 

  

 

 

2.19 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.19.1 Ποσότητα  6   

2.19.2 Δαπέδου  ΝΑΙ   

2.19.3 
Ισχύς  

Ελάχιστη  

200 Watt 
  

2.19.4 Ταχύτητες  3   

2.19.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ  

  

 
 

 

2.20.ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.20.1 Ποσότητα  2   

2.20.2 
Ισχύς 

Ελάχιστη 
500 Watt 

  

2.20.3 Χωρητικότητα  

 
1,5 LT   

2.20.4 Ταχύτητες  

 
2   

2.20.5 Διακεκομμένη κίνηση / θρυμματισμός πάγου  
Βρυσάκι για εύκολο σερβίρισμα 

ΝΑΙ   

2.20.6 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ 
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2.21. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.21.1 Ποσότητα  2   

2.21.2 
Ηλεκτρική Ισχύς Watt 

Ελάχιστη 

1500 
  

2.21.3 Χωρητικότητα lit Ελάχιστη 1,5   

2.21.4 
 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

 
2.22.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.22.1 Ποσότητα  3   

2.22.2 
Ισχύς  

Ελάχιστη 
60 watt  

  

2.22.3 
Χωρητικότητα  

Ελάχιστη 
300ml 

  

2.22.4 Ρύγχος για γωνίες και πτυχές, βουρτσάκι ακροφύσιο 

συλλογής υγρών, αποσπώμενο πλενόμενο φίλτρο  
ΝΑΙ   

2.22.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 

ΕΤΗ 
  

 

 

2.23 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ,  ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ , ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.23.1 Ποσότητα         6   

2.23.2 Χωρητικότητα 12 cups ΝΑΙ   

2.23.3 Ισχύς  Ελάχιστη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

900 watt 

2.23.4 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

2.24 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.24.1 Ποσότητα  4   

2.24.2 Eξοπλισμένο με 2 αναδευτήρες και 2 άγκιστρα 
ζυμώματος αποσπώμενα για να μπορούν να πλυθούν 
από ανοξείδωτο ατσάλι  

ΝΑΙ   

2.24.3 Μοτέρ από 400-500W με διαφορετικές ρυθμίσεις 
ταχύτητας 

ΝΑΙ   

2.24.4 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ 

  

 

2.25 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.25.1 Ποσότητα  2   

2.25.2 

Ισχύς  ( watt ) 

    

Ελάχιστη      
400 

  

2.25.3 2 ταχυτήτων ΝΑΙ   

2.25.4 Χωρητικότητα Κανάτας 1,5Lt με διαβάθμιση ΝΑΙ   

2.25.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
ΕΤΗ 

  

 

2.26. ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ – MULTI  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.26.1 Ποσότητα  2   

2.26.2 Ηλεκτρική ισχύς (watt) Ελάχιστη 700   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.26.3 Χωρητικότητα μπωλ 3.5 lit   

2.26.4 Ταχύτητες 4   

2.26.5 Μπωλ  Ανοξείδωτο   

2.26.6 Ανοξείδωτοι αναδευτήρες  ΝΑΙ   

2.26.7 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

 

 

 
 

 
 

2.27  ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΕΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.27.1 Ποσότητα  1   

2.27.2 
Ισχύς  watt 

Ελάχιστη 
120 

  

2.27.3 Ταχύτητες 2 ΝΑΙ   

2.27.4 Κύπελο  Ανοξείδοτο ΝΑΙ   

2.27.5 Χρώμα inox ΝΑΙ   

2.27.6 Αντιολισθητική βάση για απόλυτη σταθερότητα ΝΑΙ   

2.27.7 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

 

2.28 ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.28.1 Ποσότητα  4   

2.28.2 
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ  Watt 

   Ελάχιστη    
2200 

  

2.28.3 Ταχύτητες  2   

2.28.4 Επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 3   



 

49 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.28.5 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

2.29 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.29.1 Ποσότητα  1   

2.29.2 
Ισχύς  

Ελάχιστη 
2200 Watt 

  

2.29.3 Ανοξείδωτη πλάκα  ΝΑΙ   

2.29.4 
Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 

Ελάχιστη 2 
έτη 

  

2.30 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΜΠΟΙΛΕΡ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.30.1 Ποσότητα  1   

2.30.2 Ισχύς  
Ελάχιστη 

2400watt 
  

2.30.3 Χωρητικότητα Δοχείου 1.2 ltr ΝΑΙ   

2.30.4 Πίεση 4 bar ΝΑΙ   

2.30.5 Αυτονομία απεριόριστη ΝΑΙ   

2.30.6 Παραγωγή Ατμού 95gr/min ΝΑΙ   

2.30.7 

Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

έτη 
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2.31 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.31.1 Ποσότητα  1   

2.31.2 Ασημί χρώμα ΝΑΙ   

2.31.3 
Ισχύς (watt) 

Ελάχιστη 
1600 

  

2.31.4 Χωρητικότητα (τοστ) 4   

2.31.5 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας 
Ελάχιστη 2 

έτη 
  

 
 

 

 

2.32. ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.32.1 Ποσότητα  1   

2.32.2 Ψηφιακή οθόνη ΝΑΙ   

2.32.3 Ακρίβεια (gra) 2   

2.32.4 Μέγιστο βάρος (Kg) 5   

2.32.5 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

 

2.33 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.33.1 Ποσότητα  2   

2.33.2 Ισχύς (watt) Ελάχιστη 85   

2.33.3 Δοχείο περισυλλογής ΝΑΙ   

2.33.4 Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας Ελάχιστη 2 έτη   

 

 



 

51 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 

Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα ειδών   

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

     Α΄ΟΜΑΔΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

     Β΄ΟΜΑΔΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 2% 

υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), κράτηση 0,10 % υπέρ 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013 άρθρο 64 

παρ.2Γγ. 

 
 

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία)
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                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΟΜΑΔΑ Α')
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15-ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15-ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 84 -ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ Β' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 84 - ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 84 - ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 

ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63 Τ.Κ.18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ
1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΥΠΟΙΑΣ 32 Τ.Κ.18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ
1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ Α 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ-ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3 -ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ-ΔΙΣΚΩΝ 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3 -ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 15  
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΟΜΑΔΑ Β')
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 DVD PRAYER 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ- MULTI 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 PLAYSTATION 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΊΝΑ A' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Α' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΠΡΕΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΑΜΟΡΙΟΥ 4 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ Α' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΥΛΩΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ Β' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΑΜΟΡΙΟΥ 4 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ B' 1
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 - 15 ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΏΝ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ MOSAIC ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28&ΖΟΛΙΩΤΗ2 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 29- ΑΘΗΝΑ PROJECTOR 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 42-ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ A' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 41-43 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Γ' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63 Τ.Κ.18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΥΠΟΙΑΣ 32 Τ.Κ.18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ PROJECTOR 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63 Τ.Κ.18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Β' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΡΜΟΥ 78 Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ  1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 93 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ A' 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 93 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ Β' 1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 93 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A' 2

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΥΠΟΙΑΣ 32 Τ.Κ.18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

 ΜΗΧΑΝΗ 1  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ DVD PLAYER 2

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΜΠΟΙΛΕΡ 1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 2

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2

ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Β' 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ -MULTI 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΏΝ 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 - Καλαμάτα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ 2

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΝΔΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΝΔΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Β' 2

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΝΔΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΝΔΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΝΔΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΏΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 83  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’:   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ε-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ Φλωρίνης 15  112 51, 

Αθήνα 

210 8827031 

210 8830129 

210 8842237 Μακρή Ελευθερία 
accounting@kethea-strofi.gr  

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Ιθάκης 42  112 51 

Αθήνα 

210 8660087 

210 8657826 

210 Λεοντόπουλος Δημήτριος 
accounting@kethea-diavasi.gr  

ΚΕΘΕΑ MOSAIC Μαγνησίας 28 & 

Ζολιώτη 2 112 51 

Αθήνα 

210 8256944 

210 8257164 

210 8257163 Αντωνοπούλου Γιούλη 

accounting@kethea-mosaic.gr  

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Δροσοπούλου 41-43 

Κυψέλη Αθήνα 

210-3847700 210-3303903 

 
Αθανασία Εφη 

accounting@kethea-endrasi.gr 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Κουμουνδούρου 28 

104 37 Αθήνα 

210 5200800 

210 3821007 

210 3821051 Καραπάνου Μαρία 

Γρετσίστας Βασίλης 

accounting2@kethea-exelixis.gr 

accounting@kethea-exelixis.gr 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Βαλτετσίου 37, 106 

81 Αθήνα 

210 3300751 

210 3300779 

22940 78323 

210 3300759  

Χάρμπας Γιώργος 
accounting@kethea-parembasi.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ Ευπλοίας 32 185 37 

Πειραιάς 

210 4227942 

210 4227940 

210 4131005 Κίτσος Αργύρης 

Μπουκουβάλας Πέτρος 

accounting1@kethea-nostos.gr 

accounting@kethea-nostos.gr 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Κουμουνδούρου 3 

24100 Καλαμάτα 

27210 89482 27210 26020 Χρυσανθακόπουλος 

Χρήστος 
accounting@kethea-kyttaro.gr  

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Κοραή 11 454 44 

Ιωάννινα 

26510 77010 

26510 77020 

26510 75655 Θεοδώρου Ιωάννα 
accounting@kethea-epirou.gr  

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Σίνδος- Θες/νικης Σίνδος- 

Θες/νικης 

2310 799418 2310 723309 

 accounting@kethea-ithaki.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................... 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης που αφορά το έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

 



 

58 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………………………… ημέρα …………………. μεταξύ: 
 

Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη 

Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην Αθήνα επί της οδού 

Σορβόλου 24 Μετς (ΑΦΜ 090047671 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκη), όπως  εκπροσωπείται  

νόμιμα  κατά  την  υπογραφή  του  παρόντος σύμφωνα με την απόφαση Διευθυντή ΚΕΘΕΑ  

243/30.11.93 από  την υπεύθυνη του Τομέα Διοίκησης- Οικονομικών ΚΕΘΕΑ, κ. 

Κωνσταντίνου Φρατζέσκα και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Της εταιρίας με την επωνυμία ……………………… που εδρεύει στην ……….., οδός …………………… 

με ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ.:………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο 

……………………….. κάτοχο του υπ’ αριθμό ……………………… δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,   

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια της από ………………….. (Α.Π : …………) Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού 

που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η υλοποίηση  

της «προμήθειας επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών για τις υπηρεσίες του 

ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια» προϋπολογισμού 33.373,99 ευρώ προ Φ.Π.Α  (41.050,00€ με 

Φ.Π.Α) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της από …………………. (Α.Π.:………..) Διακήρυξης η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του παρόντος είναι η:  «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια » , σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα και τα παραρτήματα της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

Διακήρυξη με Α.Π.: ………………. του Πρόχειρου Διαγωνισμού , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  Οικονομική 
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& Τεχνική Προσφορά Αναδόχου) που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΤΙΜΗΜΑ 

2.1. Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας  από τον Ανάδοχο, 

ανέρχεται στο ποσό των …………………….. ευρώ (σύμφωνα με την οικονομική & τεχνική 

του προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ πάσης φύσεως φόρων, 

φόρο εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων 

(παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007, 

κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ)] και κάθε εν γένει παρακράτηση σχετική με την 

εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου όπως αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα της 

παρούσας σύμβασης.  

2.2. Το ανωτέρω τίμημα νοείται για  την παράδοση , εγκατάσταση και επίδειξη (όπου 

απαιτείται) των υπό προμήθεια ειδών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου 

και Εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας τουλάχιστον 2 ετών . Καθώς επίσης και όλες 

τις τυχόν επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, δηλαδή μισθοί και δώρα του απασχολουμένου υπ’ αυτού 

προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι 

εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα για 

ασφάλιση του προσωπικού του, πάσης φύσεως εισφορές προς τρίτους για τις οποίες 

είναι υπόχρεος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δαπάνες αγοράς υλικών, 

μεταφορικά και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος 

για  την παράδοση της προμήθειας, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. 

μεταφορικά, μικροϋλικά, μικροεργασία,  κ.λπ., καθώς και όλες οι κρατήσεις υπέρ 

τρίτων),  βαρύνουν τον Ανάδοχο.   

2.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή 

αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της 

απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 388 Α.K) 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός Εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης με το ΚΕΘΕΑ να έχει παραδώσει ολοκληρωμένη τη προμήθεια σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
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3.2 Σε Περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή 

παρεκκλίσεις του παραδοτέου τις γνωστοποιεί εντός (5) πέντε  ημερών στον Ανάδοχο 

εγγράφως, υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η Επιτροπή εγκρίνει ή 

απορρίπτει τα παραδοτέα συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάλληλα 

αιτιολογημένο.  

3.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής και 

να αποκαταστήσει τις τυχόν πλημμέλειες ή ελλείψεις με δαπάνες του εντός πέντε (5) 

ημερών από την έγγραφη γνωστοποίησή τους. 

3.4 Η Επιτροπή προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι 

υποδείξεις της. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της, τότε η 

Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την 

έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.  

3.5 Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και 

θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, αφού ελέγξει ότι τηρήθηκαν οι όροι και τα 

ζητούμενα της σύμβασης.  

3.6 Η οριστική παραλαβή του Έργου, θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής 

παράδοσης - παραλαβής μέσα σε ένα μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση 

της προμήθειας από τον Ανάδοχο, που θα γνωστοποιεί εγγράφως προς την Επιτροπή 

Παραλαβής.   

3.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και την Επιτροπή 

Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη 

Έργο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

3.8 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

αυξήσει μέχρι 30% την συμβατική ποσότητα εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο με αντίστοιχη 

αύξηση του τιμήματος ή να την μειώσει έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 

118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπή Παραλαβής να παρατείνεται μέχρι το ¼ 
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αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.   

4.2. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου το έργο δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής   της Αναθέτουσας Αρχής μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την 

αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. 

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   

5.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον 

Ανάδοχο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το Έργο στο συμφωνηθέντα χρόνο ή 

παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στη παρούσα σύμβαση. 

Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να λάβει το τίμημα το οποίο αναλογεί στο 

εκτελεσθέν υπ’ αυτού μέρος του έργου. 

5.2. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν.  

5.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση  όταν: α) η σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  της Αναθέτουσας Αρχής 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.4. Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που 

τυχόν θα προκύψει σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας σσύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν 

και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε 
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βάρος του Αναδόχου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 καθώς και στη 

λοιπή κείμενη νομοθεσία.  

6.2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το Έργο.  

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007. 

6.3. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007.  

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης και το Έργο δεν παραδοθεί 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 

ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.  

6.4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή/και θα καταβάλλονται 

από τον ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  

7.1. Το Έργο που προβλέπεται να εκτελεσθεί και παραδοθεί στα πλαίσια της Σύμβασης 

καθώς και ο τρόπος παράδοσής του ή εκτέλεσής του, πρέπει να συμφωνεί, από κάθε 

άποψη, με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα της. 

7.2 Τα προς προμήθεια είδη με τα παρελκόμενα και τον εξοπλισμό τους πρέπει να είναι 

καινούργια και αμεταχείριστα και να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και 

προελεγμένα. Το Έργο πρέπει να εκτελεσθεί και παραδοθεί σύμφωνα με την 

Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  

7.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο 

παράδοσής του, έχει ο Ανάδοχος.  
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ΑΡΘΡΟ 8.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8.1 Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέτει  βεβαίωση  φορολογικής &  

ασφαλιστικής ενημερότητας,  που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής καθώς 

και τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια) που θα εκδώσει. 

8.2  Ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια στα στοιχεία του κάθε  θεραπευτικού 

προγράμματος/Μονάδας του ΚΕΘΕΑ  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ Διευθύνσεις Τιμολόγησης 

της Διακήρυξης), ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος, τα οποία θα στέλνει 

στα αντίστοιχα Προγράμματα ΚΕΘΕΑ .  
 

8.3 Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει εξήντα (60) ημέρες μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του Έργου από την Επιτροπής Παραλαβής με κατάθεση σε 

Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου  (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας) από τα 

αντίστοιχα λογιστήρια των προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στα οποία έχει γίνει 

τιμολόγηση. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

9.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η Ανάδοχος κατέθεσε 

στο ΚΕΘΕΑ την υπ’ αριθμό: …………………………….. εγγυητική επιστολή της 

…………………………………, ποσού  ………………. ευρώ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της 

Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της 

Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του 

Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους.  

9.2 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

9.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε 

ατύχημα ή τραυματισμό ή βλάβη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή του 

προσωπικού του ή οποιουδήποτε τρίτου, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή/και του όλου έργου ή εξ’ αιτίας τούτου, τυχαία ή από υπαιτιότητα αυτού ή 
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του προσωπικού του και των εν γένει προστεθέντων του. Δεν θεωρείται τυχαίο το 

ατύχημα, ο τραυματισμός ή η βλάβη, η οποία προεκλήθη εξ υπαιτιότητας του 

προσωπικού και εν γένει οργάνων του «ΚΕΘΕΑ» και ,επομένως, στην περίπτωση αυτή 

ο Ανάδοχος ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη θα έχει. 

9.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 

του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει την πρόκληση  

ατυχήματος.  

9.5 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια είδους (ή τμήματος 

αυτού) που θα παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση 

ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αν κρίνεται απαραίτητο, 

αντικατάσταση μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του είδους. Μετά την 

Οριστική Παραλαβή του είδους την προαναφερόμενη ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα 

Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου ή του προσωπικού του. 

9.6 Ο Ανάδοχος  ευθύνεται απόλυτα για κάθε ζημιά ή βλάβη, η οποία τυχόν συμβεί κατά 

την εκτέλεση του Έργου, ή επ’ ευκαιρία αυτού σε πρόσωπα, πράγματα, εγκαταστάσεις, 

έπιπλα, μηχανές και οποιαδήποτε φύσης και είδους συσκευές, τοίχους, δάπεδα, και 

γενικά σε κάθε εξάρτημα ή παράρτημα του κτιρίου, που ανήκει στην Αναθέτουσα 

Αρχή, είτε στους υπαλλήλους αυτής, είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εφ’ όσον η ζημία ή 

βλάβη αυτή προεκλήθη από το προσωπικό και τους προστηθέντες του Αναδόχου . Η 

εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτούν τα συγκεκριμένα 

εξαρτήματα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας τους ενώ και τα ανταλλακτικά θα 

είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

9.7 Ο ανάδοχος  θα υποχρεούται, περαιτέρω στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των 

ως άνω ζημιών. 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά ή/και 

μέρος ή/και το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με 

αυτή σε οποιοδήποτε τρίτο, ή/και να ορίσει υπεργολάβο ή/και να υποκαταστήσει άλλον 
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στην εκτέλεση του Έργου. Κάθε τέτοια τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση είναι άκυρη και 

χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα Αρχή.   

ΑΡΘΡΟ 11.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που 

ενδεχομένως προκληθεί σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

σύμβασης ή των Παραρτημάτων της από πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.  

11.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα 

Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με 

τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 

Συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης 

διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση 

του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς 

και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά 

την εκτέλεση του Έργου που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

12.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

ή καθυστερεί την παράδοση αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις 

της Επιτροπή Παραλαβής.  

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 

την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών 

του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση του επαγγέλματός του. 

12.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
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δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας 

της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα.   

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή 

Παραλαβής βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 

12.3 Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν 

τμήμα της προμήθειας προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η καταγγελία επιφέρει και την 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή των 

προβλεπομένων στο νόμο κυρώσεων. 

12.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του 

Αναδόχου το τμήμα της προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την 

καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή 

έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια έργα κατά το 

χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της 

εκτέλεσης της προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου 

Αναδόχου.    

12.5. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 

Ανάδοχο αποζημίωση για ζημία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 

υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. 

12.6. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, 

που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές 
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εργασίες που έχουν εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από 

την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του Έργου που παραδόθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

13.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 

και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 

Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 

τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

14.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο 

τρόπο λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε 

να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 

την ως άνω υποχρέωση. 

14.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

14.3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η 

Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας 

της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο του έργου. 
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14.4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται 

να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 

μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα Σύμβαση δύναται  να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς 

τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 24   του Π.Δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε 

άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α και Β 

και στην Προσφορά του Αναδόχου μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 

ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται 

βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αθήνα. 

 
 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 
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