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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  62 /2019 
 
  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  62 /2019 
 
 

                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
                                              ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
 
                                 

                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρικών 
συσκευών για τις κατασκηνώσεις Μάκρης. Οι νέες ηλεκτρικές συσκευές θα 
συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες 
της κατασκηνωτικής περιόδου, καθώς ο όγκος των παιδιών αυξάνεται κάθε χρόνο. 
Επίσης, κάποιες από τις υπάρχουσες ηλεκτρικές συσκευές έχουν καταστραφεί, χωρίς 
να επιδέχονται επισκευής, και γι’ αυτό θα πρέπει να αντικατασταθούν. Τέλος, λόγω 
της δημιουργίας νέων αναγκών, αναφορικά με τη διατροφή των παιδιών, πρέπει να 
γίνει η προμήθεια νέων ηλεκτρικών συσκευών, που δεν είχε ως τώρα η 
κατασκήνωση, για την καλύτερη λειτουργία της.  
Το ποσό που θα χρειαστεί για τις ανωτέρω προμήθειες ανέρχεται σε 5.704,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 
15.7133.003 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις» του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. Υπάρχει δε εξασφαλισμένη 
πίστωση με ποσό 12.000,00€. 
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 
- Ψυγειοκαταψύκτης χωρητικότητας 339 Lt ενεργειακής κλάσης Α+ τύπος ψύξης 

συμβατικός, διαστάσεις σε cm ( Υ Χ Π Χ Β ) 188,5Χ59,5Χ63. 
-    Κουζινομηχανή ανοξείδωτη από συμπαγές αλουμίνιο, μοτέρ 1700W, πλανητική   
      κίνηση, ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας, μπλέντερ Thermoresist, χωρητικότητα  
      κάδου 6,7 Lt.  
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-    Καταψύκτης χωρητικότητας 250 Lt ενεργειακής κλάσης Α++ χρώμα λευκό. 
-    Ψύκτης νερού δικτύου δαπέδου, ανοξείδωτος, ποσότητα κρύου νερού 45Lt/h. 
 -    Κλιματιστικό τύπου Inverter,ενεργειακής κλάσης – ψύξη Α++, απόδοση  
      (ψύξη,Btu/h 8900) 
 
                                                                                 
     

                                                                                             

                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  24-05-2019                  

                    
            Η  συντάξασα                         Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης    

                       

Ελένη Δημητρακάκη-Δαγουλά                       Ευαγγελία Τσακιροπούλου                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Δ.Σολωμού 26 
Τ.Κ.  :           68 132                                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2019 
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Αρ. Μελέτης:  62 /2019 
   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ      

     ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» 

 

                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
CPV  39717200-3  Συσκευές κλιματισμού 
CPV  42992000-6  Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 
CPV  39711100-0  Ψυγεία και καταψύκτες 
           

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   
    € 

ΑΞΙΑ 
    € 

1.   Ψυγειοκαταψύκτης Τεμάχια 2 650,00 1.300,00 

2.   Κουζινομηχανή Τεμάχια 2 650,00 1.300,00 

3.   Καταψύκτης  Τεμάχια 1 400,00    400,00 

 4. Ψύκτης Τεμάχια 1 400,00    400,00 

 5. Κλιματιστικά Τεμάχια 3 400,00 1.200,00 

   ΣΥΝΟΛΟ       4.600,00 

  Φ.Π.Α 24%       1.104,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       5.704,00 

                                      
                                                                                                                                                                                    

                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   24-05-2019                  

                    
             Η  συντάξασα                         Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης    

                       

Ελένη Δημητρακάκη-Δαγουλά                       Ευαγγελία Τσακιροπούλου           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
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Αριθμός  Μελέτης : 62 /2019         
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

   ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» 

 

 

  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
 

  
Άρθρο  1:  Αντικείμενο  συγγραφής  
  
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η προμήθεια κουζινικών ειδών για την 
αντικατάσταση υπαρχόντων που έχουν καταστραφεί ή νέων που απαιτούνται για την 
παρασκευή και σερβίρισμα των φαγητών . 
  
 
 Άρθρο  2 : Διατάξεις που ισχύουν 
  
Οι δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
4412/2016  Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα. 
  
  
Άρθρο  3 : Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
  
 Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι 
οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές 
προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων  Έργων που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές. 
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Άρθρο  4  : Συμβατικά στοιχεία 
  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
•           Προϋπολογισμούς (ενδεικτικός) μελέτης 
•           Συγγραφή υποχρεώσεων 
•           Τεχνική περιγραφή – μελέτη 
•           Η σύμβαση 
 
 
 Άρθρο  5 :  Χρόνος Παράδοσης  
 
Η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται σε 20 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Ν. 4412/2016.  Μετά την 
παρέλευση της ανωτέρας προθεσμίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόμιμα, ο 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε μέρα καθυστερήσεως. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον λογαριασμό πληρωμής. Για κάθε (1) ημέρα 
υπερημερίας και για (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε ολόκληρο ποσό της 
εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 
Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του Ανάδοχου ή 
αυτός κηρυχθεί έκπτωτος θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολο 
της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παραδόσεως. 
 
 
  Άρθρο 6 : Χρόνος εγγύησης ποιότητας  
  
Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα των οικιακών ειδών ορίζεται τουλάχιστον 
σε δύο (2) έτη  για τα μεταλλικά, κεραμικά ,ι πλαστικά σκεύη , μελανίνης και ξύλου, 
από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή και πρέπει να 
πιστοποιείται εγγράφως. 
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο  ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 
  
 
 Άρθρο 7 :  Ανωτέρα βία 
  
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την 
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο 
μέρος για να υπερβεί της συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. 
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Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
   
 
Άρθρο  8   : Αναθεώρηση τιμών  
            
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά  παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες. 
 
 
Άρθρο   9 : Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός) 
  
Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή Δήμου και 
Κοινότητας. 
 
 
 Άρθρο 10 : Φόροι , Τέλη και Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
 
   
Άρθρο 11  : Επίλυση διαφορών 
  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
  

                                                                                                                                                  

                                                                             
                                                                               
                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   24-05-2019                  

                    
            Η  συντάξασα                             Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης    

                       

Ελένη Δημητρακάκη-Δαγουλά                               Ευαγγελία Τσακιροπούλου                  
 


