
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d76b51874a8294a84513a6 στις 30/01/23 12:53

                            
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για 
μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού 
εξοπλισμού, που αφορά την  «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση 
– Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)»   Κ.Μ. 
176/21

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 

διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, 

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως και 209 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα 

οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,

• Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι 

κωδικοί  πίστωσης,

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της 

προμήθειας για το Δήμο,

• Τα υπ. αριθ. πρωτ. 4500/20-01-2023 και 6023/26-01-2023  αιτήματα του αναδόχου «COSMOS 

BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ» περί επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού,

• Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για 

την χορήγηση της παράτασης και την επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού,

• Την βεβαίωση περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού από το Αυτοτελές 

τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών

• Το υπ. αριθ. πρωτ.72297/03-10-2022 συμφωνητικό με ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV011349428 με την 

εταιρεία «COSMOS BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ» και ημερομηνία λήξης την 03-02-2023

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 5923/25-01-2023 αίτημα του αναδόχου «COSMOS BUSINESS SOLUTIONS 

ΑΕΒΕ» περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας έως στις 03-04-2023.
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Με την υπ. αριθ. πρωτ. 6301/26-01-23 έγγραφο περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

εξοπλισμού από το Αυτοτελές τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, βεβαιώνεται ότι: το 

μοντέλο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή «Dell Optiplex 3000» καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν

τεθεί στην διακήρυξη του διαγωνισμού και δύναται εξίσου να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της

Υπηρεσίας.  

Επίσης η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων αναφέρει αναλυτικά:  Στο 

Ίλιον σήμερα, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβή της Δημοσίας σύμβασης προμηθειών, με βάση το Ν. 4412/2016 η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 044/12238/17-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να εξετάσει το αίτημα επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού από τον ανάδοχο της 

σύμβασης. Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι : Γκιάστας Βασίλειος, ΤΕ Πληροφορικής 

Αλεξόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής Λαμπροπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ Διοικητικού.  

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη:  1. τη με αριθμό 044/12238/17-02-

2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΧ4ΩΕΒ-8ΜΔ) η οποία αφορά στην έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 2. τη με αριθμό 13144/21-02-

2022 Διακήρυξη του Δημάρχου (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155862, αριθμός ΚΗΜΔΣ: ΑΔΑΜ 

22PROC010095791/2022-02-22), 3.την με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 270213/10-03-2022 Προσφορά 

της εταιρείας: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 4.την με αρ.πρωτ. Δήμου 

Ιλίου 18781/14-03-2022 Έντυπη Προσφορά της εταιρείας: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  5. τη με αριθμό 297/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ. 63938/31-

08-2022 αναρτημένη στο ΚΗΜΗΔΣ: 22AWRD011173355 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9ΘΩ9ΩΕΒ-ΔΕΚ, 

περί ανάδειξης της εταιρείας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ως αναδόχου 6. την με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 72297/03-10-2022 σύμβαση  (αρ. ΚΗΜΔΣ: 22SYMV011349428) 7.Το email της 

εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επικαιροποίηση 

εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4500/20-01-2023 8.Το email της εταιρείας με την 

επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επιστολή παράτασης» που έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 5923/25-01-2023 9. Tο email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επικαιροποίηση εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 

6023/26-01-2023   εξέτασε:

α) το αίτημα σύμφωνα με το οποίο ζητείται να επικαιροποιηθεί το μοντέλο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

που είναι προς παράδοση και 

 β) το αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης. 

➢ Σύμφωνα με την βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία Dell, το μοντέλο «Dell OptiPlex 
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3090 Tower» καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νέο «Dell OptiPlex 3000».  

➢ Το μοντέλο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή «Dell OptiPlex 3000» που προτείνεται προς 

παράδοση καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

➢ Δεν θα υπάρχει καμία τροποποίηση στην συμβατική αξία και στους όρους της σύμβασης.

➢ Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», 

επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο τεχνικό της 

τμήμα και αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με την παράγραφο 1 

περίπτωση γ) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προτείνει:

α) να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και να 

εγκριθεί η εγκατάστασή του στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και β) να εγκριθεί η παράταση του χρόνου παράδοσης

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για:

1) Την επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2) Να εγκριθεί η παράταση της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  και του χρόνου παράδοσης του 

συμβατικού εξοπλισμού έως στις 03-04-2023, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) Δεν θα 

υπάρξουν κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσών των συμφωνητικών, β) Η παράταση 

θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

Συνημμένα: 1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 72297/03-10-2022
2 Τα υπ. αριθ. πρωτ.  4500/20-01-2023 & 6023/26-01-2023  & 5923/25-01-2023 

αιτήματα της εταιρείας  «COSMOS BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ»
3. Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής. 

4. Την σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς τμήματος τεχνολογίας πληροφορικής και 

επικοινωνιών 
Ο Δήμαρχος α/α

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος 
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  Μεταμόρφωση,25/01/2023 

ΠΡΟΣ: Δήμο Ιλίου 

Τμήμα Προμηθειών 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ » 

Αξιότιμοι,  

Σε συνέχεια της από 03-10-2022 με αρ. πρωτ.  72297 Σύμβασης, η οποία υπεγράφη μεταξύ μας στα 

πλαίσια του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Βελτίωση - εκσυγχρονισμό - συμπλήρωση του 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

Δυνάμει  της ως άνω καταρτισθείσας μεταξύ μας σύμβασης, δεσμευόμαστε συμβατικά να προβούμε εντός 

τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης, ήτοι έως την 03-02-2023 στην παράδοση και 

εγκατάσταση του συνόλου του παραδοτέου εξοπλισμού, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα σας για την 

κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της με αρ. πρωτ. 72297/03-10-2022 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης 

του ως άνω χρονικού διαστήματος.  

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις (όρος 6.1.1 – Χρόνος παράδοσης υλικών της Διακήρυξης με αρ. 13144/21-02-2022).  

 

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

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 

132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα 

της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, είναι δυνατή η 

τροποποίηση της αρχικής σύμβασης η οποία εμπίπτει στο νομικό πεδίο του ως άνω νόμου, εφόσον πληρούνται 

http://www.cbs.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 

Cosmos Business Systems SA, 44 P. Bakogianni Str., 14452 Metamorfosi, Greece, Tel.+30210 6492800, Fax +30210 6464069, www.cbs.gr 

 
 

2 
 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β)β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 

φύση της σύμβασης και γ)γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 

ή της συμφωνίας - πλαίσιο.  Για την εφαρμογή της οικείας διάταξης, επομένως, θα πρέπει η ανάγκη τροποποίησης 

να οφείλεται σε «απρόβλεπτες περιστάσεις». 

Επειδή η ανωτέρα βία αποτελεί νομιμοποιητικό λόγο παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων, ανωτέρα 

βία δε έχει κριθεί ότι συνιστά κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο είναι, είτε αντικειμενικό, είτε 

υποκειμενικό και το οποίο δεν θα μπορούσε να προληφθεί, όχι μόνον από το μέσο άνθρωπο, αλλά ακόμα και από 

τον ακραία επιμελή και συνετό (ΑΠ Ολομ. 29/1992, 1537 και 1497/2008, 513/2016, ΑΕΠΠ 1460/2019, ΑΕΠΠ 

618/2020). Ανωτέρα βία, δε,  υφίσταται σε περιπτώσεις απολύτως εξωτερικών και αντικειμενικών παραγόντων, οι 

οποίοι ευρίσκονται εκτός επιρροής των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων 

προμηθειών.  

 Λόγω των αυξημένων και συνεχόμενων κρουσμάτων κορονοϊού τόσο στο τμήμα που εκτελεί τις 

παραδόσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού όσο και στο τεχνικό τμήμα που φέρει εις πέρας την 

τοποθέτηση των υλικών, η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών έως την 03-02-2023 καθίσταται εκ των 

πραγμάτων αδύνατη. 

Επομένως, τόσο η παράδοση όσο και η τοποθέτηση ανωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού εντός των 

χρονικών πλαισίων, όπως αυτά περιγράφονται στην καταρτισθείσα μεταξύ μας Σύμβαση δεν δύναται να 

ολοκληρωθεί εντός των αρχικών χρονικών πλαισίων, εξαιτίας των αυξημένων και συνεχόμενων κρουσμάτων τόσο 

στο τμήμα που αναλαμβάνει τις παραδόσεις των υλικών όσο και στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας που φέρει εις 

πέρας την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ήτοι για λόγους που βρίσκονται εκτός του πλαισίου της 

παραγωγικής και οικονομικής μας δραστηριότητάς και ελέγχου. Συνεπώς πρόκειται για λόγους που εμπίπτουν στον 

έννοια της ανωτέρας βίας, όπως αυτή αναλύθηκε ανωτέρω.  

Για τους λόγους αυτούς, που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα, αιτούμαστε τη μετάθεση του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού έως την 03-04-2023 άνευ 

επιβολής ποινικών ρητρών και λοιπών κυρώσεων, οπότε και προσδοκάται βασίμως ότι θα έχει αρθεί η κατάσταση 

ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση από μέρους μας των συμβατικών μας υποχρεώσεων.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση,   

Για την COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. 

 

Δημήτρης Δάφνης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

DIMITRIOS DAFNIS Digitally signed by
DIMITRIOS DAFNIS
Date: 2023.01.25
10:56:49 EET

http://www.cbs.gr/


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου» 

 
 
 Στο Ίλιον σήμερα, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβή της Δημοσίας σύμβασης προμηθειών, με βάση το Ν. 
4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 044/12238/17-02-2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να εξετάσει το αίτημα επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού 
από τον ανάδοχο της σύμβασης.  
 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι :  
 

1. Γκιάστας Βασίλειος, ΤΕ Πληροφορικής  
2. Αλεξόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 
3. Λαμπροπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ Διοικητικού 

 
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη: 

• τη με αριθμό 044/12238/17-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΧ4ΩΕΒ-
8ΜΔ) η οποία αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, 
τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  

• τη με αριθμό 13144/21-02-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 
155862, αριθμός ΚΗΜΔΣ: ΑΔΑΜ 22PROC010095791/2022-02-22),  

• την με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 270213/10-03-2022 Προσφορά της εταιρείας: «COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

• την με αρ.πρωτ. Δήμου Ιλίου 18781/14-03-2022 Έντυπη Προσφορά της εταιρείας: «COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» »   

• τη με αριθμό 297/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ. 63938/31-08-
2022 αναρτημένη στο ΚΗΜΗΔΣ: 22AWRD011173355 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9ΘΩ9ΩΕΒ-ΔΕΚ, 
περί ανάδειξης της εταιρείας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ως αναδόχου 

• την με αριθμό πρωτοκόλλου: 72297/03-10-2022 σύμβαση  (αρ. ΚΗΜΔΣ: 22SYMV011349428)  
• Το email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: 

«Επικαιροποίηση εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4500/20-01-2023 

• Το email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: 
«Επιστολή παράτασης» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 5923/25-01-2023 

• Tο email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: 
«Επικαιροποίηση εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6023/26-01-2023 

 
εξέτασε α) το αίτημα σύμφωνα με το οποίο ζητείται να επικαιροποιηθεί το μοντέλο του Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή που είναι προς παράδοση και β) το αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης.  

➢ Σύμφωνα με την βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία Dell, το μοντέλο «Dell OptiPlex 
3090 Tower» καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νέο «Dell OptiPlex 3000».   

➢ Το μοντέλο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή «Dell OptiPlex 3000» που προτείνεται προς παράδοση 
καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  

➢ Δεν θα υπάρχει καμία τροποποίηση στην συμβατική αξία και στους όρους της σύμβασης. 



➢ Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», επικαλείται 
λόγους ανωτέρας βίας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο τεχνικό της τμήμα και 
αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ) του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016). 

 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προτείνει: 
α) να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και να 
εγκριθεί η εγκατάστασή του στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και 
β) να εγκριθεί η παράταση του χρόνου παράδοσης 
 
 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
 
 
 
 
Γκιάστας Βασίλειος  Αλεξόπουλος Γεώργιος  Λαμπροπούλου Ευφροσύνη 
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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     : Κάλχου 48-50 

Τ.Κ. : 131 22 

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : Μαρίνος Κρητικός 

ΤΗΛ. : 213 2030136 

e-mail : promithies@ilion.gr 
URL : www.ilion.gr 
   

     
«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - 

Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

ΑΣΔΑ_33 (Α/Α ΟΠΣ: 4691) (Απόφαση Ένταξης: 4693/27-9-2021) 

  

 
      Κ. Μ. : 176/2021 

Αρ. Πρωτ.: 72297/03-10-2022 

 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο    
87.849,04 ευρώ 

 
 

Στην  Αθήνα σήμερα 29-09-2022 ημέρα Πέμπτη οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος Ιλίου  με 

Α.Φ.Μ. 090076918 και Δ.Ο.Υ, Αγίων Αναργύρων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο 

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» που 

εδρεύει στην Μεταμόρφωση, Π. Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 14452, τηλ. 210-6492800, φαξ 210 6464069, email: 

cosmos@cbs.gr,  με Α.Φ.Μ. 094223430 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Δημήτριο Δάφνη του Ιωάννου, με  Α.Δ.Τ.  ΑΑ026303/03-08-2005 από το Τ.Α.Φιλοθέης,  που θα καλείται στο 

εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το υπ. αριθ. 

1959662.2889018/13.09.2022 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 297/63938/31-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Α.Ε.Β.Ε.» το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 

Εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_33» (Διακήρυξη 13144/21-02-2022), και 

στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 87.849,04 €. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Ιλίου αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την 

εκτέλεση την Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - 

Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου», στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΣΔΑ_33.  

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευσης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της 

ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά  

τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητα της, μέσω του Ε.Π «Αττική 2014-2020» (MIS: 

5095027, ΣΑΕ: 2021ΕΠ08510090), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟ 

1 
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) 
ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ 

49 Τεμ. 497,00 € 24.353,00 € 

2 ΟΘΟΝΗ 49 Τεμ. 110,00 € 5.390,00 € 

3 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 

42 Τεμ. 620,00 € 26.040,00 € 

4 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
(SHORT THROW 
PROJECTOR) 

15 Τεμ. 695,00 € 10.425,00 € 
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5 ΕΓΧΡΩΜΟΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 7 Τεμ. 205,00 € 1.435,00 € 

6 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 1 Τεμ. 88,00 € 88,00 € 

7 
ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

7 Τεμ. 85,00 € 595,00 € 

8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 Τεμ. 1.260,00 € 2.520,00 € 

      Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 70.846,00 € 

      ΦΠΑ 17.003,04 € 

      Σύνολο Με ΦΠΑ 87.849,04 € 

  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

α) Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε η με αριθμό Νο 850ILG2215949 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ποσού 3,002.00 €, της Τράπεζας Πειραιώς, ποσοστού 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με την 

διακήρυξη.  

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

του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο συνολικός χρόνος σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτησή του συμφωνητικού στο 

ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα χρονικής παράτασης. 

Η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών (όπου απαιτείται) της παρούσας σύμβασης θα γίνεται τμηματικά μέχρι 

τη λήξη της σύμβασης. Η παραλαβή τους θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, σε χώρο και χρόνο που θα 

ορίζεται από την Υπηρεσία. 
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου στο χώρο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.  

Τα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής 

τους, ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός 

δυο (2) ημερών. 

Η σύμβαση θεωρείτε ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. λήξει ο χρόνος υλοποίησής της, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

β. ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του συνόλου των ειδών και όλων των υλικών που προβλέφθηκαν στην 

παρούσα διακήρυξη 

γ. εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. Επίσης υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» και 207 «Κυρώσεις 

για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» του Ν.4412/16.Η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα 

(60) ημερών, μετά την παραλαβή– πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση 

των νόμιμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπου 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εφαρμογή της κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16.   

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης 

αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%. 

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

εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο β΄, της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ιλίου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 

του τον Δάφνη Δημήτριο, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας 

Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους όρους της με αριθ. πρωτ.  13144/21/02/2022 

διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.  

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.  

8. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σε ευδιάκριτη θέση τα σχετικά λογότυπα (είτε σε αυτοκόλλητη, είτε 

σε μεταλλική μορφή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», τα οποία θα αποσταλούν στον 

ανάδοχο  κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση 

ανάρτησης πινακίδας, να τοποθετείται ενημερωτικό υλικό (π.χ. τουλάχιστον μια αφίσα ελάχιστου μεγέθους 

Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, 

σε σημεία εύκολα ορατά από το κοινό, στα άκρα κάθε σημείου παρέμβασης. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
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συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου 

Ιλίου, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του v. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ με 

δυνατότητα χρονικής παράτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια.  
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Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 

τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   
   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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