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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 

Τ.Κ. 11522 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ  

ΤΗΛ: 210-6404206 Αθήνα 12-2-2019 

Fax: 210-6404644                                                                                Αρ. Πρωτ.2114 

e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION 

ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ -1 ΕΠΙΠΕΔΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 
Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών 

Κτιρίων 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη συνολική τιμή 

Ημ/νία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 
Εφετείο Αθηνών Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 7οςόροφος, 

γραφείο 1341 

Προϋπολογισμός Δαπάνης έτους 2019: με Φ.Π.Α.:  

22.973,00 ευρώ 

Γενική περιγραφή έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Ραφιών 

Τύπου dexion στους (3) νέους διαμορφωμένους 

χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-

Υπόγειο για τις ανάγκες του Εφετείο Αθηνών 

ΚΑΕ 9747Α 

Προμήθεια Επίπλων και Σκευών Φορέων 

mailto:a.mpalahoutis@efeteioathinon
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

συλλογής εγγράφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών 

τύπου dexion στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται  στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο 

για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το ν.δ.1017/1971 "Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων", όπως ισχύει, 

β) το ν.δ.496/1974, όπως ισχύει, 

γ) το ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει,  

δ) το π.δ.80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες", (Φ.Ε.Κ. 145Α/5-8- 2016), 

ε) το ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ. 147Α /8-8-2016),  

στ) την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στη 1208/14-6-2018συνεδρίασή του, με την οποία 

εξουσιοδότησε το αναπληρωματικό του μέλος Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Νομοθετικού Έργου Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , να εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού της 

απευθείας ανάθεσης (Φ.Ε.Κ. 2484Β/28-6-2018), 

ζ) τη με αριθμό 6403/18/1-2-2019πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων για την έγκριση πίστωσης 22.973,00€,για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 

ραφιών Τύπου dexion στους νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων στο υπόγειο στο Εφετείο Αθηνών 

και 

η) το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου 

ποσού διάθεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 

θ) την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) 

με αριθμ. πρωτ. 2385/4-2-2019με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 22.973,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του КАЕ 9747Α του προϋπολογισμού έτους 2019η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 692 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για την προμήθεια 

και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών Τύπου dexionστους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων 

που βρίσκονται  στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη συλλογή εγγράφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 

ραφιών τύπου dexion στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται  στο -1 

Επίπεδο-Υπόγειο για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

συνολική τιμή για την κάλυψη των αναγκών του Εφετείου Αθηνών 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών 

τύπου dexion στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται  στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο 

για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα τριών ευρώ (22.973,00€) συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και κρατήσεων. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. στο γραφείο 1341, 7ος όροφος του Εφετείου Αθηνών (Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών, 

Κυρίλλου Λουκάρεωςαρ. 14, Τ.Κ. 11522), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλουν ή 

να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 27-2-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ., 

στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών, γραφείο 1341 στον κ. Αθανάσιο Μπαλαχούτη, τηλ. 210-6404206 

και φαξ 210-6404644. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος 

προηγουμένως θα έχει πρωτοκολληθεί από το Αρμόδιο Τμήμα (γραφείο 1345) που βρίσκεται στον 
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7οόροφο της Υπηρεσίας μας 

Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, ή 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courierστην ως άνω διεύθυνση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται (άρθρ. 96 παρ. 5 ν.4412/16). 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στο σύνδεσμο του Εφετείου 

Αθηνώνwww.efeteioathinon.gr. 

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 

2) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

3) Συνεταιρισμοί 

Β) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η προσφορά, η οποία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα ή σε 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με 

κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την παρούσα 

διαδικασία, γ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δ) Τα στοιχεία του αποστολέα 

(οικονομικού φορέα). 

Μέσα στον ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς, που θα φέρει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου, 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, στις 27-2-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο 

γραφείο 1341, 7ος όροφος του Εφετείου Αθηνών. 

Η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά για 

μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθ. 57 

ν.4412/16). 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν αυθημερόν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Το Εφετείο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν 

(άρθρ. 102 ν.4412/16). 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας Ανακοίνωσης, απορρίπτονται (άρθ. 91 ν.4412/16). 

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ., η δε αρμόδια επιτροπή θα πρέπει, κατά τον έλεγχο, να μονογράψει τις 

τυχόν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά να επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση 

της προσφοράς. 

Επισυνάπτονται τρία (3) σχέδια χωροθέτησης για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών 

Τύπου dexion στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο 

στο Εφετείο Αθηνών. 

 

 

 

 

http://www.efeteioathinon.gr/


4 
 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
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Στα συνημμένα σχέδια μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις διαστάσεις των ραφιών (κάτοψη, τομή) που 
χρειαζόμαστε για τους χώρους μας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία σχέδια που αντιστοιχούν στους 
τρείς (3)  χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο της Υπηρεσίας μας. 
 
 Προσκαλούμε οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών 
τύπου dexion όπως επισκεφθείτε  την Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα τους τρείς (3) χώρους 
αρχειοθέτησης που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα 
ράφια σύμφωνα με τα ανωτέρω σχέδια χωροθέτησης προκειμένου να έχετε ιδία άποψη για να μας 
καταθέσετε την προσφορά σας. 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Τα κλασικά ράφια τύπου DEXION θα αποτελούνται από μεταλλικά εξαρτήματα τα οποία θα 
συνδέονται μεταξύ τους με βίδες, δημιουργώντας έτσι τις συνθέσεις που επιθυμούμε . Τα εν λόγω 
ράφια θα πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε γκρι χρώμα . Τα ράφια που θα μας 
προσφέρετε θα έχουν ογδόντα κιλά (80)  αντοχή ανά επίπεδο (ισομερώς κατανεμημένο φορτίο). 
Στα μεσαία ράφια (γόνδολες) σε κάθε επίπεδο από τα πέντε (5) που θα υπάρχουν καθ΄ύψος θα 
υπάρχει έλασμα δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πλάτη ώστε να μην επιτρέπεται η μετακίνηση 
των φακέλων από το ένα ράφι στο άλλο, εφόσον αυτά έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος. Τα υλικά 
που θα χρειαστούν για να εξοπλιστούν οι τρείς (3) χώροι Αρχείων που βρίσκονται  στο -1 
Επίπεδο-Υπόγειο με ράφια μεταλλικά τύπου DEXION είναι: κολώνες, dexion, γκρί 36 36 1,8 
διάσταση 200, ράφια dexion γκρί χρώματος διάσταση 92χ30 και 122χ30, βίδες dexion γαλβανιζέ, 
κομβοελάσματα dexion, πέλματα dexion πλαστικά, πλάτη, handy διάτρητο. Τα ράφια θα πρέπει 
να είναι σωστά τοποθετημένα και στηριγμένα καλά μεταξύ τους δηλαδή στο πάνω μέρος τους να 
τοποθετηθούν όσα  στηρίγματα χρειάζονται και είναι αναγκαία για τη μεγαλύτερη δυνατή 
σταθερότητα σε περίπτωση σεισμού κ.λ.π. 
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I.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………….. 

με έδρα………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………. 

οδός……………………..…….αρ..……….Τ.Κ……….............…..ΑΦΜ……….……………ΔΟΥ…………….…... 

τηλέφωναεπικοινωνίας  ………………………………………………………φαξ…………..…………..………….. 

email………………………………………………………… 

 
Δηλώνω ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της 

οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Η συνολική αξία για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών Τύπου dexion 

στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-

Υπόγειο για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των…………………….......χωρίς ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό……………μεΦ.Π.Α.(24%) 

   Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υλικών, το κόστος της μεταφοράς 

καθώς και της τοποθέτησης των υλικών στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που 

βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-Υπόγειο του Εφετείου Αθηνών. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να τοποθετήσει τα μεταλλικά ράφια τύπου 

DEXION στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-

Υπόγειο του Εφετείου Αθηνών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 

του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία να αναγράφει τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού- ανακοίνωσης, στον 

οποίο συμμετέχει και να δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της παρούσας ανακοίνωσης συλλογής προφορών, η δε προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με 

τους όρους αυτής. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

του άνω νόμου ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 73 пαρ. 1, 2, 4, ν.4412/16 καθώς και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής 

που καθορίζονται από το άρθρο 75 του ίδιου νόμου (άρθρ. 79 παρ. 2α, β αυτού). 

Ε) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

ΣΤ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους κ.λ.π.), οι 

οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο: Α. Να 

αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της ανακοίνωσης. 

Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να προσφύγει στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 106 του Ν. 4412/2016. 

Η) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα εκτελέσει όλες τις εργασίες με έμπειρο, ασφαλισμένο και 

ειδικευμένο προσωπικό. Υποχρεούται δε για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 

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

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (άρθρ. 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010) καθώς 

επίσης και ότι διαλαμβάνεται στο άρθρ. 68 παρ. 1 N. 3863/2010 και ως ο νόμος ισχύει μαζί με τις 

σχετικές εγκυκλίους. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει τα μεταλλικά ράφια τύπου 

DEXION στους (3) νέους διαμορφωμένους χώρους Αρχείων που βρίσκονται στο -1 Επίπεδο-

Υπόγειο του Εφετείου Αθηνών και θα είναι αρίστης ποιότητάς. Σε περίπτωση που παρουσιάσουν 

κάποιο ελάττωμα από την ημερομηνία παραλαβής τους και σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάστασή τους χωρίς καμία επιβάρυνση από 
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την υπηρεσία μας. 

Η καταβολή του ποσού θα γίνει από το ΤΑΧΔΙΚ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα 

εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, ύστερα από την σύνταξη και υπογραφή ως και την υποβολή 

των σχετικών δικαιολογητικών της υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών προς το ΤΑΧΔΙΚ, και την 

βεβαίωση παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής. Επίσης όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο 

κτλ) θα εκδοθούν στα στοιχεία: ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ 090016762 Δ.Ο.Υ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ Μεσογείων 96 

Τ.Κ.11527). 

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του N.4412/2016 και από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση, εφαρμογή 

ή ερμηνεία της παρούσας Απόφασης Ανάθεσης είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Πριν από 

οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, σύμφωνα με τα παραπάνω θα καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχομένως αναφύονται μεταξύ τους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ  


