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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

αντικειμένων. Η προς ανάθεση υπηρεσία θα αφορά μεταφορά βαρέων αντικειμένων, 

όπως ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες) και είδη 

επίπλωσης (κρεβάτια τύπου κουκέτας, τραπέζια, καρέκλες), τα οποία δεν μπορούν να 

μετακινηθούν με τους υφιστάμενους πόρους της εταιρείας. Η μεταφορά των ειδών θα 

πραγματοποιείται από την αποθήκη (1ο χλμ Καρδίτσα- Αθήνα) σε οικήματα που 

εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου 17004 και αντίστροφα ή από υφιστάμενα 

οικήματα που θα εγκαταλειφθούν σε αυτά που θα τα αντικαταστήσουν. Η κάθε 

μεταφορά περιλαμβάνει: φόρτωση από το οίκημα-μεταφορά σε αποθηκευτικό χώρο- 

εκφόρτωση στον αποθηκευτικό χώρο. Ο ανώτερος αριθμός μεταφορών είναι είκοσι 

μία (21).   
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
αντικειμένων έτους 2021 

Οίκημα 21 76,80 1612,90 

Σύνολο    καθαρής αξίας    1612,90 

ΦΠΑ (24%)    387,10 

Γενικό σύνολο δαπάνης    2000€ 
                                                                                  

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που έκανε η ορισθείσα 

ομάδα έργου, με βάση: 

 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχων αναθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 

2017, 2018, 2019, 2020 με συναφή φυσικό αντικείμενο. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές διακηρύξεων ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου, συναφούς 

φυσικού αντικειμένου.    

-  Την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από στελέχη της εταιρείας για την προς 

προμήθεια υπηρεσία στις τοπικές εταιρείες μεταφοράς εξοπλισμού.    

-  Η δαπάνη που θα προκύψει θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) 

στην Καρδίτσα για το έτος 2021.  
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

αντικειμένων. Η προς ανάθεση υπηρεσία θα αφορά μεταφορά βαρέων αντικειμένων, 

όπως ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες) και είδη 

επίπλωσης (κρεβάτια τύπου κουκέτας, τραπέζια, καρέκλες), τα οποία δεν μπορούν να 

μετακινηθούν με τους υφιστάμενους πόρους της εταιρείας. Η μεταφορά των ειδών θα 

πραγματοποιείται από την αποθήκη (1ο χλμ Καρδίτσα- Αθήνα) σε οικήματα που 

εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου 17004 και αντίστροφα ή από υφιστάμενα 

οικήματα που θα εγκαταλειφθούν σε αυτά που θα τα αντικαταστήσουν. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021.  

 

 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου/ων 

- Σε όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ο πάροχος υποχρεούται να πληροί τις - 

Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την ΑΝΚΑ, για τα είδη που θα κληθεί να 

μεταφέρει και τα οικήματα εντός των οποίων οφείλει να τα μεταφορτώσει. Σε κάθε 

περίπτωση το σύνολο της υπηρεσίας (φόρτωση-μεταφορά-εκφόρτωση-τοποθέτηση 

εξοπλισμού) θα εκκινεί και θα ολοκληρώνεται εντός του Δήμου Καρδίτσας.   

- Η υπηρεσία θα παρέχεται ώρες 09:00-17:00, εκτός αν στην οικεία σύμβαση 

αναφέρεται διαφορετικά.  

- Η φόρτωση, εκφόρτωση και τοποθέτηση των ειδών πραγματοποιείται με δαπάνες 

του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς προϊόντων/ αγαθών-προϊόντων.  

- Ο προμηθευτής επιβαρύνεται τυχόν ζημιές που θα προκαλέσει στον εξοπλισμό ή τα 

οικήματα κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και τοποθέτησης. Αντίστοιχα, η 

ΑΝΚΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού και του 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των 

προβλεπόμενων εργασιών. Ο προμηθευτής ευθύνεται και υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ζημιές σε ανελκυστήρες, δάπεδα, κλιμακοστάσια, τοιχοποιία, κατά 

την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού.    

 

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οργάνωση 

και παραλαβή της ανάθεσης.  

 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
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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 τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών και έκδοση 

του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

ΑΝΚΑ, σε εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 

 

 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές που ισχύουν στις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων & οργανισμών. 

 

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

   

Άρθρο 10ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………  

(υπογραφή) 

 

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………   

(υπογραφή) 

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 

 ……………………………………  

(υπογραφή) 

 


