
 

 

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – 

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 18233   

Τηλ. : 210 4821111 εσ. 0130 

Φαξ. : 210 4814042 
Ε-MAIL : c.niatsi@okaa.gr  

                             
                                                      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5814 / 12-07-2021  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

CPV : 30213300-8, 30213100-6, 30231000-7, 31154000-0, 30100000-0 

 

 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού : (€ 38.415,00) πλέον  του Φ.Π.Α. και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

mailto:c.niatsi@okaa.gr
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Χ. ΝΙΑΤΣΗ  
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  5814 / 12-07-2021 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(DESΚTOP), ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ All-in-One 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομιών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 

Διακηρύσσει 

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεση 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής– 

για την προμήθεια αγαθών   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

CPV : 30213300-8, 30213100-6, 30231000-7, 31154000-0, 30100000-0 

 

Προϋπολογισμού ευρώ € 47.634,60 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.), 
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και           

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας των ως 
άνω αγαθών.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Αναθέτουσα αρχή : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

1.2 Εργοδότης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

1.3 Φορέας υλοποίησης του έργου: Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

1.4 Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για 

την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του 

διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των προσφορών που έχει έδρα :  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Οδός  :  Κέννεντυ 1 & Πύργου 

Ταχ.Κωδ. :  182 33 

Τηλ.  :  210-4821111 

Telefax :  210-4814042 

E-mail :  info@okaa.gr 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 

τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

 

1.5 Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Γενική Διεύθυνση - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ο.Κ.Α.Α., που έχει έδρα στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης 
Ρέντη, τηλ.: 210 4821111 και Telefax: 210-4814042.  
 

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης, υποχρεούται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 

αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 

οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies την 16-08-

-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που λήγει η δυνατότητα ανάρτησης της 

προσφοράς στην πιο πάνω πλατφόρμα). Όλοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν 

στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν στην πιο πάνω πλατφόρμα, επικοινωνώντας 
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με την εταιρεία iSmart P.C., που εδρεύει στους Αμπελόκηπους - Αθήνα, επί της οδού 

Συνταγματάρχου Δαβάκη 10 & Μυλοποτάμου, τηλέφωνο 210-3601671. Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση της 

αναθέτουσας αρχής. Την ημέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η πλατφόρμα κλείνει 

και δεν είναι δυνατή η εκπρόθεσμη υποβολή  προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

2.1 Προϋπολογισμός     

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 47.634,60) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και αναλύεται σε :  

- Δαπάνη Προμήθειας : € 38.415,00  

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) € 9.219,60       
 

2.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της προμήθειας  

Αντικείμενο είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.».  

2.3 Τόπος παράδοσης των αγαθών  

Η παράδοση των αγαθών θα γίνει, με ευθύνη και μέριμνα μεταφοράς και εκφόρτωσης του 
προμηθευτή, στην έδρα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και σε κάθε Υποκατάστημα - Ιχθυόσκαλα, ως εξής :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος 

 

 

Α/Α 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

Η/Υ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 530,00 € 2.650,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 530,00 € 2.120,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 530,00 € 1.590,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 530,00 € 2.650,00 € 
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7 ΧΑΝΙΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2 530,00 € 1.060,00 € 

9 ΧΙΟΣ 2 530,00 € 1.060,00 € 

10 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1 530,00 €    530,00 € 

 ΣΥΝΟΛΑ 31 
 

16.430,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 
ΟΘΟΝΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 85,00 € 425,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 85,00 € 340,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 85,00 € 255,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΑ 3 85,00 € 255,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 3 85,00 € 255,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 85,00 € 425,00 € 

7 ΧΑΝΙΑ 3 85,00 € 255,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2 85,00 € 170,00 € 

8 ΧΙΟΣ 2 85,00 € 170,00 € 

10 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1 85,00 € 85,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 31  2.635,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 880,00 € 1.760,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  1.760,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ος 

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS SRT10KXLI 
APC Smart-Ups 

SRT 10ΚVA 
230V 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 1  6.000,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5ος 

 

Α/Α  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS 1000 VA 
PLUS 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 410,00 € 820,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  820,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6ος 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS 700 VA ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 40 78,00 € 3.120,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 78,00 € 780,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 78,00 € 624,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΑ 8 78,00 € 624,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 1 78,00 € 78,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 78,00 € 390,00 € 

7 ΧΑΝΙΑ 1 78,00 € 78,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3 78,00 € 234,00 € 

9 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 78,00 € 156,00 € 

10 ΧΙΟΣ 1 78,00 € 78,00 € 

11 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1 78,00 € 78,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 80  6.240,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7ος 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 285,00 € 570,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  570,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8ος 

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 480,00 € 960,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  960,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9ος 

 

A/A ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 
Η/Υ All-in-One ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ   

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 1.000 € 3.000 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 3  3.000 € 

 

 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό υποψηφίων, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες των αναγραφομένων πινάκων.  

Τα προσφερόμενα είδη δεν πρέπει να είναι παραγωγής ή κατασκευής της ίδιας της προσφέρουσας 
– διαγωνιζόμενης εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού.   

ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 4782/2021για τον παρόντα 
διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα : 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

δ) η τεχνική περιγραφή.  



 

9 

 

Ε) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα iSupplies από 13-07-2021 και 
μπορούν να διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ο.Κ.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, πληροφορίες Χριστίνα Νιάτση.  

Α) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά 
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόμενης στο πρώτο εδάφιο 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε 
πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr καθώς και στο 
site του Ο.Κ.Α.Α. www.okaa.gr.  

ΑΡΘΡΟ 4:  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

4.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίησή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν. 
4782/2021. 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»  

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας» 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.okaa.gr/
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4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, 

η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:  

   
1. Η παρούσα Διακήρυξη. 

2. Η Τεχνική Περιγραφή 

3. Ο Προϋπολογισμός μελέτης 

4. Η Οικονομική Προσφορά. 

5. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν στο ειδικό έντυπο που θα έχει 
αναρτηθεί στην πιο πάνω πλατφόρμα ISupplies. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο 
διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.  

ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1 Τα έγγραφα της προσφοράς θα πρέπει να αναρτηθούν με την μορφή pdf στην πλατφόρμα 
iSupplies μέχρι την Δευτέρα 16-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 6.2 Θα πρέπει να αναρτηθεί με την μορφή pdf αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

6.3 Με την προσφορά θα πρέπει να αναρτηθούν  τα ακόλουθα: 

α) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

β) «Οικονομική Προσφορά», στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 

6.4 Μετά την κατά τα πιο πάνω καταληκτική ημέρα και ώρα η πλατφόρμα κλείνει και δεν δέχεται 
την υποβολή εκπρόθεσμης προσφοράς.   

6.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

6.6 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) το αργότερο 
πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
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6.7 Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 του Ν. 4782/2021.6.8 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την 
προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

▪ σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 
ομόρρυθμος εταίρος 
▪   σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της, 
▪   σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή μη αυτού, 
▪   σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των 
κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 
Επιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή 
αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

6.9 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, με ανάρτηση στην πλατφόρμα iSupplies το αργότερο μέχρι την 11-08-2021, 
ημέρα Τετάρτη.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην πλατφόρμα iSupplies  
και στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 40 του Ν. 4782/2021.ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
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• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
την Δευτέρα 16-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. ή την [1η] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ίδια ως άνω 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
- Τεχνική Προσφορά»  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη του αρμόδιο γνωμοδοτικού οργάνου και της αναθέτουσας αρχής  . 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 4782/2021. 

8.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 
1 του άρθρου 72, περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών. 

2) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α` 
και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 

3) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α` και β`, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  
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 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ`. 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Επισημαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή της έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή. 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς τους όρους της 
διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 
όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. Όλες οι αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων αναρτώνται με την μορφή pdf στην πλατφόρμα iSupplies. 

Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων. 

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την παρατυπία 
διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εάν 
αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων για την ανάληψη της 
εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η 
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Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως 
αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.  

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας 
κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, το Διοικητικό 
συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, 
αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της 
Επιτροπής. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού 

- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την Αναθέτουσα Αρχή 

- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής και 
αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων για αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού. 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη 
κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.  

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία 
ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά 
την προσφορά του 

Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση  της προσβαλλόμενης πράξης στην πλατφόρμα iSupplies και 
ασκείται με την υποβολή της στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Για την άσκηση ένστασης 
κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.7 της παρούσης. 

Η ένσταση απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης, και κατατίθεται στο πρωτόκολλο 
του ΟΚΑΑ μαζί με την ένσταση. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 ν. 4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 12:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 39 του Ν. 
4782/2021  για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται κατά την τελευταία 
τουλάχιστον πενταετία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο των υπηρεσιών και 
δραστηριοποιούνται ως κάτωθι  : 

α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

α. Συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 
(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
β. Απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 
του Ν. 4782/2021 που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (768,30 €). Στην 
περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 
 

γ. Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών, 
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη 
και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 



 

16 

 

 ΑΡΘΡΟ 15:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το συνολικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

16.1 Εγγυητική Συμμετοχής 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα του έργου (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.), σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) το 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 
κοινοπραξίας), 

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, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠ.Α., ήτοι ποσό (768,00 €), πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 τη παρούσας, ήτοι μέχρι 16-07-2022, αλλιώς 
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 
εγγυήσεως. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποίησε το Ν. 4412/2016. 

16.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 
4782/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 
της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 16.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε κοινοπραξία, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

16.3 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε./Γενική 
Διεύθυνση), σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

16.4 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 16.1 και 16.2. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
και ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/2016 (Α’13 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 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. 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του 
διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα). 
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Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας αναρτάται στην πλατφόρμα iSupplies 
και ο μειοδότης καλείται, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και μεγαλύτερη 
των δεκαπέντε (15) ημερών, να αναρτήσει στην πλατφόρμα iSupplies σε μορφή pdf τις εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία, και τα ακόλουθα (α έως και δ) 
δικαιολογητικά, τα πρωτότυπα των οποίων θα προσκομίσει στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από την ημέρα της ανάρτησης  και να υπογράψει τη σύμβαση. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις  περιπτώσεις 
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει 
Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλειας (κύριας και επικουρικής). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει 
Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:  

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 

ε. Τα προσφερόμενα είδη δεν πρέπει να είναι παραγωγής ή κατασκευής της ίδιας της 
προσφέρουσας – διαγωνιζόμενης εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού.   

δ. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό υποψηφίων, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει 
να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες των αναγραφομένων πινάκων.  

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου 
οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 
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Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 
και συγκεκριμένα «12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα 
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ` της παραγράφου 
2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 
εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών.». 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 18:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

18.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. 

18.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση.  

Αγ. Ιωάννης Ρέντη  12-07-2021 

  O ΔΙΕΥΘΥNΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ  
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Χ. ΝΙΑΤΣΗ  
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  5814 / 12-07-2021 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  
 
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι, επί ποινή αποκλεισμού, και πρέπει να 
τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά : 
Prospectus, manuals κλπ), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την 
τεχνική προσφορά.  
Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε 
τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της 
κατασκευάστριας εταιρείας.  

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό υποψηφίων, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες των αναγραφομένων πινάκων.  

Τα προσφερόμενα είδη δεν πρέπει να είναι παραγωγής ή κατασκευής της ίδιας της προσφέρουσας 
– διαγωνιζόμενης εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ (DESKTOP)  

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 31 
 
 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Η/Υ  

 

• Τύπος Συστήματος  Desktop  

• Επεξεργαστής  Core i5 -10400 2.90GHz - Turbo Boost 4.30GHz,12MB Cache, 
10th Gen  6 Cores / 12 Threads 

• Μνήμη RAM  8GB (1x8GB)2666MHz, maximum memory up to 64GB (x2 
slots) 
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• Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη 

• Δίσκος   256GB NVMe SSD 

• Οπτικά Μέσα   DVD-RW 

• Λειτουργικό Σύστημα  Windows 10 Pro 64bit 

• Θύρες   x4 USB 3.2 Gen 1, x4 USB 2.0, x1 HDMI 1.4b, 1x VGA, 1x RJ-45, 
SD 4.0 Card Reader, 1x Combo Jack  

• Λοιπά στοιχεία Lan card 10/100/1000 Mbps, Wireless 3165 802.11ac 1x1, 
Bluetooth V 4.2, 
Audio Controller  

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος ΟΘΟΝΕΣ   

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 31 
 

 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Οθόνης  
 

• Διαγώνιος  21.5"  

• Ανάλυση  1920x1080 

• Response Time 5ms 

• Refresh Rate  60Hz 

• Inputs   VGA , HDMI V 1.4 

• Τύπος Panel  TN 

• Πρόσθετα   VESA 100 x 100, Tilt -5° έως 21 

• Brightness   250 nits  

• Contrast Ratio  1000:1 

• Λοιπά στοιχεία Pixel Pitch: 0,248 mm, Pixel Per Inch: 102 

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 
περιλαμβάνεται: 1 καλώδιο HDMI, 1 καλώδιο VGA 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ος ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (LAPTOP)  

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 
 

 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Φορητού Η/Υ (Laptop)  
 

• Τύπος Laptop  Business 

• Διαγώνιος  14" 

• Ανάλυση Οθόνης 1920x1080  
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• Επεξεργαστής  i7-1065G7 (1.30GHz - Turbo Boost 3.90GHz, 8MB Cache, 10th 
Gen) 

• Μνήμη RAM  DDR4 8GB (1x8GB) 3200MHz, up to 32GB maximum memory 
(2x slots) 

• Δίσκος   512GB NVMe SSD 

• Λειτουργικό Σύστημα  Windows 10 Pro 64bit 

• Συνδέσεις  2x USB 3.2 type A Gen1, 1x USB 3.2 type C Gen1,1x HDMI V 
1.4b, 1x Headphone/ Microphone combo jack 

• Λοιπά στοιχεία Lan card 10/100/1000 Mbps, WiFi a/b/g/n, Bluetooth V 5.0, 
Audio Controller  

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ος UPS SRT10KXLI APC Smart-Ups SRT 10ΚVA 230V    

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 01 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5ος UPS 1000 VA  

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 
 

• Κατηγορία   Line Interactive UPS  

• Power Capacity 1000VA 

• Battery  Size: 12 volt, 9.0 Ah 

• Τύπος Πρίζας   C13 

• Output Connections  8 x IEC 320 C13 Sockets All have battery backup 

• Προστασία   από βραχυκυκλώματα, από βυθίσματα, από υπέρταση 

• Rackmount   Tower 

• Interface   Serial , USB 

• Εγγύηση  3 Έτη, On Site 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6ος UPS 700 VA   

 ΤΕΜΑΧΙΑ : 80 

 

• Κατηγορία   Line Interactive UPS  

• Power Capacity 700VA 

• Battery  Size: 12 volt, 7.2 Ah 

• Τύπος Πρίζας   C13 

• Output Connections  4 x IEC 320 C13 Sockets All have battery backup 

• Προστασία   από βραχυκυκλώματα, από βυθίσματα, από υπέρταση 

• Rackmount   Tower 
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• Interface   Serial , USB  

• Εγγύηση  2 Έτη, On Site 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7ος ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 
 

• Τεχνολογία Εκτύπωσης  Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

• Τύπος Αναλωσίμου   Toner 

• Τροφοδοσία Χαρτιού  Δίσκος 500 Φύλλων & Δίσκος 100 Φύλλων By pass 

• Μέγεθος Χαρτιού  A4 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono)Έως 30 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color)  Έως 30 σελ./λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης  600 x 600 dpi 

• Μνήμη    1 GB 

• Συνδεσιμότητα   USB 2.0 (2x USB-A, 1x USB-B) Ethernet 

(10/100/1000Base-TX) 

• Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

• Εγγύηση   1 Έτος 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8ος ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 
 

• Τεχνολογία Εκτύπωσης  Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

• Τύπος Αναλωσίμου   Toner 

• Τροφοδοσία Χαρτιού  Δίσκος 500 Φύλλων & Δίσκος 100 Φύλλων By pass 

• Μέγεθος Χαρτιού  A4 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono)Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color)  Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Αντιγραφής (Mono) Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Αντιγραφής (Color) Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης  600 x 600 dpi 

• Ανάλυση Σαρωτή  1200 x 1200 dpi 

• Τύπος Σαρωτή   Επίπεδος 

• Μνήμη    512 MB 

• Συνδεσιμότητα   USB 2.0 (2x USB-A, 1x USB-B) Ethernet 

(10/100/1000Base-TX) 

• Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

https://www.msystems.gr/printers/
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• Εγγύηση   3 Έτη 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9ος Η/Υ All-in-One  

ΤΕΜΑΧΙΑ : 03 

 

• Τύπος Συστήματος         All-in-One           

• Επεξεργαστής               Core i5 -1135G7 (Turbo Boost up to 4.20GHz, 8MB Cache, 
11th Gen Tiger Lake - 4 Cores / 8 Threads) 

• Μνήμη RAM                  8GB (1x8GB) 2666MHz, up to 32GB maximum memory (2x 
slots) 

• Κάρτα Γραφικών            Nvidia GeForce 

• Δίσκος                          512GB NVMe SSD 

• Λειτουργικό Σύστημα     Windows 10 Pro 64bit 

• Διαγώνιος                     23.8" - Anti-Glare Narrow Border Infinity Non-Touch Display, 
250nits, 72% NTSC, Contrast Ratio 700:1 

• Λοιπά στοιχεία              Wireless Keyboard and Mouse-KM636 - Greek (QWERTY) - 
720p HD Webcam - High definition audio Stereo Speakers - Wi-Fi 6 2x2 Gig+ and 
Bluetooth 5.1 

• Θύρες                           1x Usb 3.1 Gen2 Type-C 
3x Usb 3.1 Type-A (1x with PowerShare & 1x with Power on/Wake-up support) 
1x Usb 2.0 with Power on/Wake-up support 
2x HDMI 1.4 
1x Universal Audio Jack 
1x RJ-45 Lan card 10/100/1000 Mbps 
1-in-4 SD Card Slot 

• Εγγύηση                       2 Έτη On Site 

 
 
 

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΤ                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
 
 
 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ                                                  ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ  
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Χ. ΝΙΑΤΣΗ  
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 5814 / 12-07-2021 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος 

 

 

Α/Α 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

Η/Υ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 530,00 € 2.650,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 530,00 € 2.120,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 530,00 € 1.590,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 530,00 € 2.650,00 € 

7 ΧΑΝΙΑ 3 530,00 € 1.590,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2 530,00 € 1.060,00 € 

9 ΧΙΟΣ 2 530,00 € 1.060,00 € 

10 ΚΑΛΥΜΝΟΣ  1 530,00 €    530,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΑ 31 

 
16.430,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 
ΟΘΟΝΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 85,00 € 425,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 85,00 € 340,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 85,00 € 255,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΑ 3 85,00 € 255,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 3 85,00 € 255,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 85,00 € 425,00 € 

7 ΧΑΝΙΑ 3 85,00 € 255,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2 85,00 € 170,00 € 

8 ΧΙΟΣ 2 85,00 € 170,00 € 

10 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1 85,00 € 85,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 31  2.635,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 880,00 € 1.760,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  1.760,00 € 

 

 

 



 

27 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ος 

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS SRT10KXLI 
APC Smart-Ups 

SRT 10ΚVA 
230V 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 1  6.000,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5ος 

Α/Α  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS 1000 VA 
PLUS 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 410,00 € 820,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  820,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

UPS 700 VA ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 40 78,00 € 3.120,00 € 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 78,00 € 780,00 € 

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 78,00 € 624,00 € 
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4 ΚΑΒΑΛΑ 8 78,00 € 624,00 € 

5 ΧΑΛΚΙΔΑ 1 78,00 € 78,00 € 

6 ΠΑΤΡΑ 5 78,00 € 390,00 € 

7 ΧΑΝΙΑ 1 78,00 € 78,00 € 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3 78,00 € 234,00 € 

9 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 78,00 € 156,00 € 

10 ΧΙΟΣ 1 78,00 € 78,00 € 

11 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1 78,00 € 78,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 80  6.240,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7ος 

 

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 285,00 € 570,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 2  570,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8ος 

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 480,00 € 960,00 € 
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  ΣΥΝΟΛΑ 2  960,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9ος 

 

A/A ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟΚ/ΤΑ 
Η/Υ All-in-One ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ   

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 1.000 € 3.000 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 3  3.000 € 
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 Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Χ. ΝΙΑΤΣΗ  
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  5814 / 12-07-2021 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Η/Υ All-in-One ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σας υποβάλουμε την οικονομική µας προσφορά για τη διακήρυξη για 
…………………………………………………………………..., σύμφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ- 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α β γ δ ε 

  1 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP) 
 

31  

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

     

2 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP) 
 

02  

Στοιχεία  οικονομικού  φορέα 

- Επωνυμία ……………………………………………. 

-Α.Φ.Μ. .………………………………………………… 

-∆.Ο.Υ. ..…………………………………………………. 

-Διεύθυνση …………………………….……………… 

-Τηλ. ……………………………………………………... 

-FAX ..………………………………………………... 

-Email ..……………………………………………….. 

 

 Ημερομηνία ..…./.…../……. 

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 
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  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

     

3 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ  31  

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

     

4 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(UPS) 

 
 83                                                                                                           

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

     

5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  02  

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

     

6 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
02  

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

7 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ All-in-One   03  

  ΦΠΑ  ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ: 

................................................................................................................................................................ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ: 

 
................................................................................................................................................................ 

Παρατηρήσεις 

Να συμπληρωθούν οι στήλες (γ) και (ε) του πίνακα με την τιμή χωρίς ΦΠΑ που προσφέρει ο 
Υποψήφιος (σε ευρώ με ανάλυση δύο δεκαδικών ψηφίων).  
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Σημειώνεται πως το ποσό χωρίς ΦΠΑ που θα συμπληρώσει ο Υποψήφιος στη στήλη (ε) του πίνακα 
της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προκύπτει από την 
προσφερόμενη τιμή στην στήλη (γ) του πίνακα πολλαπλασιασμένη επί τις αντίστοιχες 
προεκτιμώμενες τιμές (στήλη δ) του ίδιου πίνακα  

 

Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς µε διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, 
αρκεί να περιλαμβάνονται µε σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται 
από τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. …………………………….. 

 

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, σήμερα, την ……η  ………………. 2021, ημέρα 
………………………………. και ώρα …………………. π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Κεντρικών 
Αγορών και Αλιείας Α.Ε., τα αντισυμβαλλόμενα μέρη : 

1. Αφ΄ ενός ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό 
τίτλο «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Κέννεντυ & 
Πύργου, αριθ. 01, Τ.Κ. 182 33, Α.Φ.Μ. 090298748, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως 
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ, που θα καλείται εφεξής 
«Ο.Κ.Α.Α.»  & 

2. Αφ’ ετέρου η εταιρεία «………………………………………………………..», με τον διακριτικό τίτλο 
«……………………………….», που εδρεύει στο ………………………….., οδός ……………..…………, 
αριθ. ……, Τ.Κ. ………., Τηλ. ……………………, Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ. 
……………………, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 
από τ….. κ. …………………………………………………, με Α.Δ.Τ. : …………………………, που εκδόθηκε 
την ………………………., στο ……………………., που χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω : 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, σύμφωνα με  την υπ΄αριθ. …………………………… Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. και την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Κ.Α.Α. …………………………… Απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος επιλέχθηκε μετά 
την ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  προμήθειας της …………………… για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESΚTOP), ΦΟΡΗΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP), ΟΘΟΝΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. 
Α.Ε.», ήτοι :   

 
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ (DESKTOP) - ΤΕΜΑΧΙΑ : 31 

 
 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Η/Υ  

 

• Τύπος Συστήματος  Desktop  

• Επεξεργαστής  Core i5 -10400 2.90GHz - Turbo Boost 4.30GHz,12MB Cache, 10th 
Gen  6 Cores / 12 Threads 

• Μνήμη RAM  8GB (1x8GB)2666MHz, maximum memory up to 64GB (x2 slots) 

• Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη 

• Δίσκος   256GB NVMe SSD 

• Οπτικά Μέσα   DVD-RW 

• Λειτουργικό Σύστημα  Windows 10 Pro 64bit 
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• Θύρες   x4 USB 3.2 Gen 1, x4 USB 2.0, x1 HDMI 1.4b, 1x VGA, 1x RJ-45, SD 
4.0 Card Reader, 1x Combo Jack  

• Λοιπά στοιχεία Lan card 10/100/1000 Mbps, Wireless 3165 802.11ac 1x1, Bluetooth V 4.2, 
Audio Controller  

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 
ΟΘΟΝΕΣ  - ΤΕΜΑΧΙΑ : 31 

 
 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Οθόνης  

 

• Διαγώνιος  21.5"  

• Ανάλυση  1920x1080 

• Response Time 5ms 

• Refresh Rate  60Hz 

• Inputs   VGA , HDMI V 1.4 

• Τύπος Panel  TN 

• Πρόσθετα   VESA 100 x 100, Tilt -5° έως 21 
• Brightness   250 nits  

• Contrast Ratio  1000:1 

• Λοιπά στοιχεία Pixel Pitch: 0,248 mm, Pixel Per Inch: 102 

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 
περιλαμβάνεται: 1 καλώδιο HDMI, 1 καλώδιο VGA 
 

 

ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (LAPTOP) - ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 

 
 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Φορητού Η/Υ (Laptop)  

 

• Τύπος Laptop  Business 

• Διαγώνιος  14" 

• Ανάλυση Οθόνης 1920x1080  

• Επεξεργαστής  i7-1065G7 (1.30GHz - Turbo Boost 3.90GHz, 8MB Cache, 10th Gen) 

• Μνήμη RAM  DDR4 8GB (1x8GB) 3200MHz, up to 32GB maximum memory (2x 
slots) 

• Δίσκος   512GB NVMe SSD 

• Λειτουργικό Σύστημα  Windows 10 Pro 64bit 
• Συνδέσεις  2x USB 3.2 type A Gen1, 1x USB 3.2 type C Gen1,1x HDMI V 1.4b, 1x 

Headphone/ Microphone combo jack 

• Λοιπά στοιχεία Lan card 10/100/1000 Mbps, WiFi a/b/g/n, Bluetooth V 5.0, 
Audio Controller  

• Εγγύηση  3 Έτη On Site 
 
UPS SRT10KXLI APC Smart-Ups SRT 10ΚVA 230V- ΤΕΜΑΧΙΑ : 01 
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UPS 1000 VA - ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 

 

• Κατηγορία   Line Interactive UPS  

• Power Capacity 1000VA 

• Battery   Size: 12 volt, 9.0 Ah 

• Τύπος Πρίζας   C13 

• Output Connections  8 x IEC 320 C13 Sockets All have battery backup 

• Προστασία   από βραχυκυκλώματα, από βυθίσματα, από υπέρταση 
• Rackmount   Tower 

• Interface   Serial , USB 

• Εγγύηση  3 Έτη, On Site 
 
 

UPS 700 VA - ΤΕΜΑΧΙΑ : 80 

 

• Κατηγορία   Line Interactive UPS  

• Power Capacity 700VA 

• Battery  Size: 12 volt, 7.2 Ah 

• Τύπος Πρίζας   C13 

• Output Connections  4 x IEC 320 C13 Sockets All have battery backup 

• Προστασία   από βραχυκυκλώματα, από βυθίσματα, από υπέρταση 

• Rackmount   Tower 

• Interface   Serial , USB  

• Εγγύηση  2 Έτη, On Site 
 

 
 

ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ - ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 

 

• Τεχνολογία Εκτύπωσης  Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

• Τύπος Αναλωσίμου   Toner 

• Τροφοδοσία Χαρτιού  Δίσκος 500 Φύλλων & Δίσκος 100 Φύλλων By pass 

• Μέγεθος Χαρτιού  A4 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) Έως 30 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color)  Έως 30 σελ./λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης  600 x 600 dpi 

• Μνήμη    1 GB 

• Συνδεσιμότητα   USB 2.0 (2x USB-A, 1x USB-B) Ethernet 
(10/100/1000Base-TX) 

• Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

• Εγγύηση   1 Έτος 
 

https://www.msystems.gr/printers/
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ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ : 02 

 

• Τεχνολογία Εκτύπωσης  Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης  Έγχρωμη 

• Τύπος Αναλωσίμου   Toner 

• Τροφοδοσία Χαρτιού  Δίσκος 500 Φύλλων & Δίσκος 100 Φύλλων By pass 

• Μέγεθος Χαρτιού  A4 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color)  Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Αντιγραφής (Mono) Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ταχύτητα Αντιγραφής (Color) Έως 27 σελ./λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης  600 x 600 dpi 

• Ανάλυση Σαρωτή  1200 x 1200 dpi 

• Τύπος Σαρωτή   Επίπεδος 

• Μνήμη    512 MB 

• Συνδεσιμότητα   USB 2.0 (2x USB-A, 1x USB-B) Ethernet 
(10/100/1000Base-TX) 

• Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

• Εγγύηση   3 Έτη 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9ος Η/Υ All-in-One  

ΤΕΜΑΧΙΑ : 03 

 

• Τύπος Συστήματος         All-in-One           

• Επεξεργαστής               Core i5 -1135G7 (Turbo Boost up to 4.20GHz, 8MB Cache, 11th Gen 
Tiger Lake - 4 Cores / 8 Threads) 

• Μνήμη RAM                  8GB (1x8GB) 2666MHz, up to 32GB maximum memory (2x slots) 

• Κάρτα Γραφικών            Nvidia GeForce 

• Δίσκος                          512GB NVMe SSD 

• Λειτουργικό Σύστημα     Windows 10 Pro 64bit 

• Διαγώνιος                     23.8" - Anti-Glare Narrow Border Infinity Non-Touch Display, 250nits, 
72% NTSC, Contrast Ratio 700:1 

• Λοιπά στοιχεία              Wireless Keyboard and Mouse-KM636 - Greek (QWERTY) - 720p HD 
Webcam - High definition audio Stereo Speakers - Wi-Fi 6 2x2 Gig+ and Bluetooth 5.1 

• Θύρες                           1x Usb 3.1 Gen2 Type-C 
3x Usb 3.1 Type-A (1x with PowerShare & 1x with Power on/Wake-up support) 
1x Usb 2.0 with Power on/Wake-up support 
2x HDMI 1.4 
1x Universal Audio Jack 
1x RJ-45 Lan card 10/100/1000 Mbps 
1-in-4 SD Card Slot 

• Εγγύηση                       2 Έτη On Site 
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Η παράδοση των ανωτέρω  προϊόντων θα γίνει, με ευθύνη και μέριμνα μεταφοράς και εκφόρτωσης 
του Αναδόχου, στις κατωτέρω εγκαταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. :  

1. Κεντρική Διοίκηση, Κέννεντυ 1 & Πύργου, Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Αττικής, Τ.Κ. 
18233, Τηλ. 210 4821111, εσωτ. 0130, email : c.niatsi@okaa.gr, Προϊσταμένη 
Τμήματος Προμηθειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

2. Ιχθυόσκαλα Πειραιά, Λιμάνι Ηρακλέους-Κερατσίνι, Τ.Κ. 18700, Τηλ. 4325766, 210-
4007880, email : ixth-pir@otenet.gr, Διευθυντής Βασίλειος Κατσιώτης.  

3. Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης, Νέα Μηχανιώνα -Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 57004, Τηλ. 23920-
35911, email : ix-thes@otenet.gr, Διευθυντής Δημήτριος Αργυριάδης.  

4. Ιχθυόσκαλα Καβάλας, Τενέδου 15 – Καβάλα, Τ.Κ. 65404, Τηλ. 2510-250745, email : 
ixth-ixth-kav@otenet.gr, Διευθυντής Χαράλαμπος Μαντάς.   

5. Ιχθυόσκαλα Πατρών, Τέρμα Τριών Ναυαρχών – Πάτρα, Τ.Κ. 26222, Τηλ. 2610-
321792, email : Ixth-pat@otenet.gr, Διευθυντής Βασίλειος Κατσιώτης.   

6. Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας  Τέρμα Λεωφ. Μακαρίου – Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100, Τηλ. 22210-
25323, email : ixthxalk@otenet.gr, Διευθύντρια Αναστασία Βολιώτου.   

7. Ιχθυόσκαλα Χίου, Καλουτά Πάροδος Περιοχή Ταμπάκικα Χίος, Τ.Κ. 82100, Τηλ. 
22710-24376, 22710-27171, email : ixth-xio@otenet.gr, Διευθυντής Κων/νος 
Στούπος. 

8. Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68132, Τηλ. 25510-25121, 
email : ixth-ale@otenet.gr., υπεύθυνη Νικολέτα Τοροσιάδου. 

9. Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας, Όρμος Σκαφιδάκι - Αγ. Θωμάς, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100, Τηλ. 
26820-23090, email : ixth-pre@otenet.gr, Διευθυντής Ιωάννης Τόλιας.    

10. Ιχθυόσκαλα Καλύμνου, ΄Αγ.Στέφανος – Κάλυμνος, Τ.Κ. 85200, Τηλ. 22430-23023, 
email : ixth1@otenet.gr, Διευθυντής Γεώργιος Προεστάκης,  

11. Ιχθυόσκαλα Χανίων, Εντός Λιμενος Σούδα -Σούδα Χανίων, Τ.Κ. 73200, Τηλ. 28210-
80194, email : xanixth@otenet.gr, Διευθυντής Βασίλειος Κατσιώτης.     
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ……η ……………….. 2021, η δε διάρκεια 
παράδοσης των αγαθών - προϊόντων, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.   

Ο χρόνος παράδοσης, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα μπορεί 
να παραταθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., κατόπιν σχετικού 
έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης.  
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΜΟΙΒΗ– ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

3.1 Η  συνολική αμοιβή του αναδόχου για την ανωτέρω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσόν των 
………………………………………………………………… (€ ………………) πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την 
κατατεθείσα οικονομική προσφορά του, κατά τον διεξαχθέντα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  της 
προμήθειας της ……………………-2021.  

3.2 Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του συνόλου 
της προμήθειας, από τις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

3.3. Εάν δεν υπάρξει έγγραφη άρνηση του Ο.Κ.Α.Α, τότε ο Ανάδοχος θα εκδώσει και θα καταθέσει 
στον πελάτη το τιμολόγιο. Η πληρωμή θα λάβει χώρα με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, 
παρακρατούμενων των νομίμων κρατήσεων. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από 
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας και ποινικού μητρώου των νόμιμων εκπροσώπων.  

3.4. Η έκδοση του Τιμολογίου θα γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία  :  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΕΔΡΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Τ.Κ. 182 33, ΑΘΗΝΑ 
ΑΦΜ 090298748 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

3.5. Όλα τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι 
ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1.536,60), τ….. ……………………………………, (Νούμερο 
…………………………………).   

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση παράδοσης των εμπορευμάτων και 
μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών περί καλής ποιότητας αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΥΘΥΝΗ – ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.- Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ο.Κ.Α.Α. για την ποιότητα των παραδοτέων εμπορευμάτων για 
χρονικό διάστημα …………………….., μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης αυτών.  

2.- Ειδικότερα συμφωνείται ότι μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του 
Ο.Κ.Α.Α. ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή κατάσταση αυτών ακόμα και στην περίπτωση που η 
μεταφορά θα γίνει από τρίτον, της επιλογής του Αναδόχου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση 
θα λειτουργεί ως προστηθείς. 
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3.- Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ανεπιφύλακτα ουσιώδεις και δεν 
μπορούν να αναιρεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή να τροποποιηθούν χωρίς γραπτή 
μεταγενέστερη συμφωνία, που να αναγράφει με σαφήνεια τις τυχόν τροποποιήσεις. Για ο,τιδήποτε 
δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ισχύ έχουν οι διατάξεις περί πωλήσεως των άρθρων 513 
επ. του Αστικού Κώδικα.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση καθυστερήσεως ενάρξεως ή υπερβάσεως της προθεσμίας παράδοσης των 
προϊόντων μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινή που θα ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα ευρώ 
(€ 50,00) για κάθε ημέρα καθυστερήσεως ή υπερβάσεως, η οποία θα παρακρατείται από την αμοιβή 
του. 

β) Η Υπηρεσία μπορεί, κατόπιν αποφάσεως του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, να επιβάλει 
στον ανάδοχο αθροιστικά ή διαζευκτικά τις εξής κυρώσεις: 

βα)   Έκπτωση από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμα απ' αυτήν. 

ββ) Την σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας συμφωνία 
ανάθεση της προμήθειας σε άλλον ανάδοχο και τον καταλογισμό της διαφοράς μεταξύ της 
συμβατικής τιμής και της τιμής των προϊόντων από άλλον ανάδοχο. 

βγ) Τον καταλογισμό σε βάρος του, της ζημιάς που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη 
εκτέλεση της συμβάσεως. 

βδ) Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του εκπτώτου από τους διαγωνισμούς του Ο.Κ.Α.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσης 
σύμβασης ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για την κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση, 
ακόμη και εισαγωγικού της δίκης, ορίζεται ως αντίκλητος του αναδόχου ………. κ. ……………………….. 
Τυχόν αλλαγή των ανωτέρω δηλουμένων διευθύνσεων του αναδόχου και του αντικλήτου αυτού θα 
πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως προς τον Οργανισμό, άλλως οι επιδόσεις θα είναι έγκυρες 
στις στο παρόν δηλούμενες διευθύνσεις. 

Το ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωση τους 
συντάσσεται η παρούσα σε πέντε (05) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ  ΤΟΝ  Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

                                   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ  

Προσαρμοσμένο από την αναθέτουσα αρχή (υποχρεωτικό)  

 

Για συμβάσεις άνω των ορίων:  

Από τις 01-06-2021, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή 
Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 
της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

file://///APP/public/ΧΡΗΣΤΕΣ%20ΟΚΑΑ/ΖΩΗ%20ΚΟΥΚΟΥΡΕΜΠΑ/ΒΑΣΙΛΗΣ/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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