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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 ΠΡΑΞΗ: SMENSWICT 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

Πρόγραμμα (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 
2014-2020). 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» 

Συμβατικό ποσό:   

ΦΠΑ 24%:   

Σύνολο:   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής 

συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020 " 

Στην Άρτα, έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας,  σήμερα, την          η ……………………….. 2022, ημέρα ……….., οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

αφενός 

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ, με ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ. Άρτας, νομίμως εκπροσωπούμενο από την ……….. αυτού, 
……….., καλούμενο στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου 

Η επιχείρηση  …………………….…. με ΑΦΜ: ………………………………. - ΔΟΥ ……………….., που εδρεύει στον 

………………………………………. επί της οδού ………………………………., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

…………………………………………, καλούμενης στο εξής «Ανάδοχος» 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την παρ. 

1. στ) περί υπογραφής συμβάσεων. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδιαιτέρως των άρθρων 

116, 118, 120, 200, 202 και 217. 

4) Την άμεση ανάγκη του Επιμελητηρίου για την προμήθεια του τίτλου, 
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5) Την υπ αριθμ’ ……………………….. (ΑΔΑ: …………………….) Απόφαση του ……………………… για την αποδοχή 

της πράξης ένταξης της πράξης: «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models 

in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building 

Management Systems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης 

και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του 

προγράμματος χρηματοδότησης INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC 

GREECE - ALBANIA 2014-2020). 

6) Την από 05/09/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract - A4 - 1.3 - 10) Πράξης 

με τίτλο ««Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by 

using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems 

(BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής 

απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT», και τα συνημμένα 

παραρτήματα, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου Επιμελητηρίου Άρτας της πράξης και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης που ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - 

Αλβανία 2014-2020”, 

7) Την από 07/08/2019 υπογραφείσα Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership agreement) Πράξης 

«SMENSWICT», 

8) Την αριθ. 97151/27-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΑΔΑ:ΨΛΕΤ465ΧΙ8-ΦΦΘ) με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 

και συγκεκριμένα στην ΣΑ ΕΠ518/6 η πράξη με τίτλο: «Smart energy saving, energy upgrade and 

energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications 

Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, 

μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων 

(BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT», με κωδικό 2019ΕΠ51860002 ποσού 481.189,34 ευρώ για τον 

εταίρο Επιμελητήριο Άρτας 

9) Την αριθ. …………………………… απόφαση …………………………….. για αποδοχή απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 

2019 της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». 

10) Τις με αρ. …………………, ……………………. και ………………………. μελέτες  του Επιμελητηρίου Άρτας. 

11) Το με αριθ. πρωτ. ………………………… Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: …………………………). 

12) Το με αριθ. Πρωτ. ………………………………. τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για Ανάληψη 

Υποχρέωσης. 

13) Την αριθ. ……………………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης ποσού 119.052,40 € στον Κ.Α. ………………………. 

14) Την υπ. ……………………………. απόφαση της …………………………, περί έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της 

προμήθειας: «» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», ενταγμένης στο Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “GreeceAlbania 2014-2020”» (ΑΔΑ: 

……………………………). 

15) Την ………………………………………………. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμου κάτω των ορίων 

για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» (ΑΔΑΜ: ………………….). 

16) Την Οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε. (με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής επί της 

οδού Αγίου Δημητρίου 251, ΤΚ 17342, ΑΦΜ 999860018, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά και τηλέφωνο 
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επικοινωνίας 210-9854632) στην τιμή των 160.332,00 € με Φ.Π.Α. με τα συνημμένα ζητούμενα 

δικαιολογητικά του διαγωνισμού. 

18) Την υπ. Αρ. 257/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: ««Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ», στα πλαίσια του έργου SMΕNSWICT». (ΑΔΑ: 9ΞΩΚΩΚ5-ΙΜΩ). 

 
συνάπτει με τον Ανάδοχο σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, η τοποθέτηση και 

εγκατάσταση εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων μηδενικής και μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης, 

φωτοβολταικού συστήματος και δύο αυτοτελών κεντρικών κτιριακών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας 

(BEMS) με θέσεις εγκατάστασης στο κτίριο του Επιμελητηρίου Άρτας. 

Η σύμβαση αναλύεται στα ακόλουθα διακριτά τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ  & ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)» 
Οι τιμές των υλικών και των εργασιών είναι σύμφωνες με αυτές της οικονομικής προσφοράς του 

αναδόχου, ως ακολούθως: 

A/A Περιγραφή Αριθμός 
Τιμολ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

Αξία 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ  & ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

1 Αυτόνομο φωτιστικό led   με 
φωτοβολταϊκό στοιχείο και  
ενσωματωμένη διάταξη ρύθμισης  
φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

1 τεμ  2   

2 Αυτόνομο φωτιστικό led πινακίδων 
σήμανσης (1,00χ1,20 μ) με 
φωτοβολταϊκό στοιχείο   επί ιστού   

2 τεμ  1   

3 Γραμμικό φωτιστικό  ανάδειξης 
εξωτερικού χώρου (wall washer)  
επίτοιχης  τοποθέτησης,  συνολικής 
μέγιστης ισχύος 18 W και 
φωτεινότητας τουλάχιστον 1800 lm 

3 τεμ  16   

4 Γραμμικό φωτιστικού ανάδειξης 
εξωτερικού χώρου (wall washer), 
επίτοιχης  τοποθέτησης, συνολικής 
μέγιστης ισχύος 45 W και 
φωτεινότητας τουλάχιστον 4500 lm 

4 τεμ  2   

5 Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης  
τοποθέτησης, μονής κατεύθυνσης 
φωτισμού,   μέγιστης ισχύος 9 W 
και φωτεινότητας τουλάχιστον 800 
lm 

5 τεμ  12   

6 Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης  
τοποθέτησης, διπλής   κατεύθυνσης  
φωτισμού,  μέγιστης ισχύος 2x9 W 
και φωτεινότητας τουλάχιστον 
2x800 lm 

6 τεμ  4   
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7 Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης  
τοποθέτησης μονής  κατεύθυνσης  
φωτισμού  μέγιστης ισχύος 12 W 
και φωτεινότητας τουλάχιστον 
1.400 lm 

7 τεμ  2   

8 Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης  
τοποθέτησης, διπλής   κατεύθυνσης  
φωτισμού,  μέγιστης ισχύος 2x12 W 
και φωτεινότητας τουλάχιστον 
2x1.400 lm 

8 τεμ  2   

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    

9 Προμήθεια Φωτοβολταϊκών  
Συστημάτων 

1 ΤΕΜ. 1   

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)    
    
    

10 Προμήθεια κεντρικών κτιριακών 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας 
(BEMS) 

1 Τεμ  1   

      Συνολικός Προϋπολογισμός  

     Φ.Π.Α. 24%  

      Συνολική Δαπάνη  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει, θέσει σε λειτουργία τα υλικά και γενικώς να 

ολοκληρώσει την προμήθεια εντός ………………………… (…………………) μηνών από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, οπότε θα γίνει και η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας από τα αρμόδια όργανα του 

Επιμελητηρίου Άρτας. 

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

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

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

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

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

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

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

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
 

Ο Ανάδοχος 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. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών του Επιμελητηρίου Άρτας, που 

συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται 

ποσοτικός, ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος, παρουσία του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Προμηθειών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (προσωρινής - 

οριστικής - παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Προμηθειών, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ' εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους στην παράγραφο 6.1 χρόνους των όρων της διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
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Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών. Ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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 τρόπο 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 άρθρο 350 Ν.4412/16 και ΚΥΑ 1191/2017). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

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

αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016. 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι : 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ του Επιμελητηρίου Άρτας. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής από το γραφείο της αποθήκης της υπηρεσίας 

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών 

δ) Λοιπά , κατά περίπτωση , δικαιολογητικά. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Επιμελητήριο Άρτας και θα 

αποδίδεται από αυτόν.. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Άρτας 

οικονομικού έτους 2021 και επομένων. 

Η προμήθεια και η εγκατάσταση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «INTERREG IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020» 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής . 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής . 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας , καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου , θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορίσει με απόφαση του 

Αναθέτοντα φορέα. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
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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 του Επιμελητηρίου Άρτας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Επιμελητήριο Άρτας 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 Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Άρτας. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 

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

διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ,ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

συναίνεση του Επιμελητηρίου Άρτας. 

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

Επιμελητηρίου Άρτας,  το  τελευταίο 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 337 και 201 του Ν.4412/16 και άρθρο 4.5 των όρων της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Επιμελητήριο Άρτας 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 337 του Ν.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 και 74 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 

του άρθρου 305 . 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 338 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι από 

23/12/2021 και μέχρι την παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών , η οποία 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών, ήτοι έως 23/9/2022. 



 

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με 

αριθμ. ……………………….. του …………………………. ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς την 

δαπάνη του ΦΠΑ δηλαδή ποσού …………………….. € με ημερομηνία λήξης μέχρι την επιστροφή της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ήτοι υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής από τους συμβαλλόμενους με την επιτυχή θέση σε λειτουργία του αντικειμένου 

της. 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. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 

από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε / ΕΦΚΑ ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1 0 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: 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του Ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 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 το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 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 13ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμηθειών θα ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 207 του 

ν.4412/16. Ειδικότερα, αν το υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, 

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

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νόμο 

Άρτας αρμόδια δικαστήρια .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 . 

Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του , όπως αυτές απορρέουν από 

την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές , στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή 

πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα 

δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης (συμβατικά στοιχεία) αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης. 

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

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία κατατεθήκαν στην 

……………………………… του ……………………… , το δε άλλο επιδόθηκε στον «Ανάδοχο». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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