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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   4/2017 

 
 

          Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Γρεβενών αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

1) την αρ. 35/1954 εγκύκλιο Υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Περί τρόπου προµήθειας 
συµπληρωµατικής τροφής & άλλων ειδών υπό των κρατουµένων, δαπάνης αυτών»,  

2) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών», 

3) τις διατάξεις του ν. 2286/96 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα & 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

4)  τις διατάξεις του  ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

5)  τις διατάξεις του ν. 4281/14 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις 

6) Το γεγονός ότι οι κρατούµενοι µε δικά τους χρήµατα έχουν δικαίωµα 
επιλογής προϊόντων της αρεσκείας τους.    

 
 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) 
 για την ανάδειξη  προµηθευτή ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

του Γ.Κ.Κ. Γρεβενών για ένα έτος 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Φελλί Γρεβενών 
Ταχ. Κώδικας : 511 00 
Πληροφορίες : Τάκος Παναγιώτης  
Τηλέφωνο : 24620 30060 
fax  : 24620 85178 
E-mail           : gkkg_diax@otenet.gr 

Γρεβενά, 25 Ιανουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 751 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

1. Το Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Γρεβενών διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό 
(έρευνα αγοράς) µε τη συλλογή σφραγισµένων προσφορών για την ανάδειξη 
προµηθευτή Ηλεκτρικών ειδών  επί ένα έτος και συγκεκριµένα από 1/3/2017 
έως και 28/2/2018. 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Γρεβενών, Φελλι 
Γρεβενών , στις 08/02/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ , στην αίθουσα 
ενηµέρωσης, από την αρµόδια τριµελή  επιτροπή του καταστήµατος 

3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος.  
4. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι των συµβάσεων που θα συναφθούν ή 

παραδίδονται προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών 
κρατουµένων , οι συµβάσεις διακόπτονται µε απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής του 
Καταστήµατος. 

5. Οι κρατούµενοι της φυλακής είναι πελάτες-καταναλωτές του πρατηρίου 
τροφίµων και ως τέτοιοι έχουν δικαίωµα να ζητούν προϊόντα 
συγκεκριµένης φίρµας ή ποιότητας. Για το λόγο αυτό στην κατάσταση των υπό 
προµήθεια προϊόντων αναφέρονται συγκεκριµένα προϊόντα συγκεκριµένης φίρµας. 

 
 
 
Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

1. Η υπόψη προµήθεια υπολογίζεται συνολικά σε 30.000 € ετησίως 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 

2. Το παραπάνω προϋπολογισθέν ποσό είναι ενδεικτικό και υπάρχει περίπτωση να 
αυξοµειωθεί ανάλογα µε τη ζήτηση από µέρους  των κρατουµένων που είναι και οι 
τελικοί καταναλωτές. 

 
 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο της ∆ιαχείρισης του Καταστήµατος το 
αργότερο µέχρι  την 10η πρωινή της 08ης  Φεβρουαρίου 2017 και θα 
αποσφραγιστούν την 11η πρωινή της 08ης  Φεβρουαρίου 2017. Εναλλακτικά  
,προσφορές θα µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µας µε οποιονδήποτε 
τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στη υπηρεσία µας 
µέχρι την προηγούµενη της διενεργείας του διαγωνισµού (δηλ. 07ης  Φεβρουαρίου 
2017), µε ευθύνη του προσφέροντος. 

 
2. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
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∆. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Να συνταχτούν στην ελληνική γλώσσα. 
 

2. Στον κυρίως φάκελο απαιτούνται να κατατεθούν: 
α)Επικυρωµένο φωτ/φο της άδειας Λειτουργίας &  
β)Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Επιµελητήριο. 

          Εξωτερικά ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τον αριθµό της ∆ιακήρυξης, τον αριθµό                        
πρωτοκόλλου της ∆ιακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία του συµµετέχοντος. 

 
3. Οι οικονοµικές προσφορές θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του κυρίως 

φάκελου, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου επίσης θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του κυρίως φάκελου. 

 
4. Οι οικονοµικές προσφορές θα συνταχθούν µε τάξη και σειρά, στον συνηµµένο πίνακα 

προϊόντων (παράρτηµα 1)  της παρούσας ∆ιακήρυξης, επί ποινή αποκλεισµού. 
 

5. Οι τιµές θα δοθούν µε ακρίβεια µέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων. 
 

6. Στην προσφορά θα αναφέρεται ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας. 
 
 
 
Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΙΜΩΝ  
  

1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους προµηθευτές για ένα έτος και 
συγκεκριµένα από 1/3/2017 έως και 28/2/2018 
 

2. Οι συµβάσεις που θα συναφθούν θα ισχύουν για ένα έτος και συγκεκριµένα από 
1/3/2017 έως και 28/2/2018 
 

3. Οι τιµές είναι δυνατόν να αναπροσαρµοστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, µετά 
από αίτηση του προµηθευτή, εάν υπάρξουν ανατιµήσεις ή υποτιµήσεις των 
προϊόντων στην αγορά  +  10%. Στην περίπτωση που ζητηθεί αύξηση ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην ∆ιαχειριστική Επιτροπή τα 
απαραίτητα έγγραφα (Τιµολόγια αγοράς) που θα αποδεικνύουν το ποσοστό αύξησης 
που ζητά ο προµηθευτής. Με απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής  θα καθορίζεται 
η νέα τιµή προµήθειας του προϊόντος.  
(*Σηµ.  Το ποσοστό αύξησης που ζητά ο προµηθευτής δεν πρέπει να υπερβαίνει 

την αµέσως εποµένη χαµηλότερη τιµή που έχει δοθεί στον διαγωνισµό.) 
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∆. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
  

1. Οι παραλαβές θα γίνονται σε ηµέρες και ώρες που θα υποδεικνύονται από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους του Γ.Κ.Κ. Γρεβενών και µετά από συνεννόηση µε τον 
προµηθευτή, στις εγκαταστάσεις του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Γρεβενών. 
 

2. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δηλώσει στην υπηρεσία τους αριθµούς 
κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα µεταφέρουν τα προϊόντα καθώς και τα 
στοιχεία ταυτότητας των οδηγών-διανοµέων του. 
 

3. Τα είδη θα συνοδεύονται µε παραστατικό έγγραφο (∆ελτίο Αποστολής –
Τιµολόγιο). 
 

4. Το όχηµα και ο οδηγός-διανοµέας θα ελέγχονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του 
εξωτερικού θυρωρείου και όλα τα υπό προµήθεια προϊόντα θα διέρχονται για τον 
έλεγχο από την εγκατεστηµένη συσκευή X-RAY . Η εκφόρτωση των προϊόντων 
θα γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.  

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
  
 Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται µετά από την παραλαβή των ειδών και αφού 
προσκοµιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε τοις µετρητοίς  είτε µε τραπεζική 
κατάθεση (για ποσά άνω των 500€). ∆εν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις      ( 
κρατήσεις, φόροι ). 
 
 
ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Σε περίπτωση που µετά την παραλαβή εντοπισθούν προϊόντα κατεστραµµένα ή 
ληγµένα ή µε κατεστραµµένη ή παραµορφωµένη συσκευασία χωρίς  υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον προµηθευτή. 

 
2. Πέρα από τα προϊόντα που υπάρχουν στη συνηµµένη κατάσταση είναι δυνατόν 

να προστεθούν νέα εάν το ζητήσουν οι κρατούµενοι καταναλωτές.  
 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 
οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που 
καθυστερήσει ο προµηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει να παραδώσει 
ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή δεν 
τηρούνται οι όροι της σύµβασης τότε η σύµβαση θα διακόπτεται µε απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής του Καταστήµατος. 

 
4. Ο προµηθευτής µπορεί πέραν των αναφεροµένων στη λίστα προϊόντων να 

προτείνει συναφή προϊόντα επώνυµα ή όχι µε γνώµονα ότι αυτά είναι σίγουρα 
αρίστης ποιότητας και οικονοµικά και σε ξεχωριστή λίστα, που θα επισυναφτεί µε 
το υπόδειγµα του Καταστήµατός µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 ΗΛΕΚΡΤΙΚΑ  ΕΙ∆Η ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  
1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD-LED 22’’ (Samsung - Lg – Sony)      

2 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD-LED 24’’ (Samsung - Lg – Sony)     

3 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (Μικρό)     

4 ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ   

5 ΜΡ 3 ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ     

6 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1 L.   

7 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ (Από 1000 Watt έως 2500 Watt)     

8 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (Μικρός)     

9 ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1m (Μικρό)     

10 ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΜΑΤΙΑ     

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ (Μονό)     

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ (∆ιπλό)   

13 ΤΑΦ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ   

14 ΤΑΦ ΚΕΡΑΙΑΣ   

15 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 5m   

16 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5m   

17 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (Sony)   

18 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ   

 
 
 
                                 
 
  
 
                                       
 
 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
 
 
 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΟΣ  
 

Η Προϊσταµένη Οικονοµικού 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΝΤΑΒΑ 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΟΣ 
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