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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α 

                                                                           CPV: 72312000-5 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

Διακηρύσσει 

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με Συνοπτικό διαγωνισμό – για τη παροχή 
υπηρεσιών   

 

«ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ»,  

προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα δύο χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (52.080,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.  Ο ανώτατος αριθμός παραστατικών 
προς καταχώριση που αντιστοιχεί στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα 
εκατομμύριο (1.000.000) παραστατικά διακίνησης αλιευμάτων σε ετήσια βάση. Η επιλογή 
του αναδόχου θα οριστεί με βάση τη μειοδοτούσα προσφορά ανά μονάδα (καταχώριση) και 
με τον πολλαπλασιασμό αυτής με τον αριθμό παραστατικών που θα καταχωρούνται έως του 
ποσού του προϋπολογισμού.  
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Οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων θα έχουν επίσης τη μορφή «ευρώ ανά 
καταχωρούμενο παραστατικό», 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) τους όρους του 
παρόντος τεύχους και   

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής  των 
υπηρεσιών 

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. 
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1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies την       

08-07-2021, ημέρα Πέμπτη 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 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 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του συνόλου του έργου ανέρχεται σε 52.080,00 € 
και αναλύεται σε : 
 
- Δαπάνη Υπηρεσίας : 42.000,00 € 
 
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 10.080,00 €  
 
   
2.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

Αντικείμενο είναι η «ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ», (Κωδικός CPV: 72312000-5). 

 

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 για 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, 
ε) σχέδιο συμβάσεως. 
στ) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 



5 
 

 
 
3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα iSupplies, στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στον ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., και μπορούν να διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Δ/νση 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Κ.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, πληροφορίες Χ. 
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 της πλατφόρμα iSupplies, το ΚΗΜΔΗΣ και τον 
ιστoσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

4.1 Για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών, 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. 
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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. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Η Τεχνική Περιγραφή 
5. Ο Προϋπολογισμός μελέτης. 

       6. 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 μόνο της τιμής. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο, που θα τους χορηγηθεί από τη Διεύθυνση 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την τιμή του συνόλου των υπηρεσιών. 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 08-07-2021 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 το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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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. 

 
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 06-07- 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην πλατφόρμα 

iSupplies  και στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 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 : 

 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» την 08-07-2021 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 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. 
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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. 

 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 η συνολική αξία 

των υπηρεσιών 

β) η ολόγραφη αναγραφή 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 την χαμηλότερη συνολική τιμή, 

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. 
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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 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 ανάρτησή της σε αυτήν. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση πρέπει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα iSupplies  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 
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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, 

αντίγραφο του οποίου αναρτάται στην πλατφόρμα iSupplies μαζί με την ένσταση, το δε 

πρωτότυπο κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τρεις (3) ημέρες μετά την άσκηση 

κατά τα πιο πάνω της ένστασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 ν. 4412/2016). 

 

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 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 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 
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21 του Ν. 4782/2021που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 

εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00 €). 

γ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις κάτωθι βασικές προϋποθέσεις : 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με 

καταχώριση στοιχείων με χρήση Η/Υ, να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και προσωπικό για 

την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, πρέπει να συμπληρωθεί ένας κατάλογος έργων 

παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενων με καταχώριση με χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα με 

αντικείμενο την καταχώριση παραστατικών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, των δύο  (2) 

τελευταίων ετών, με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με όγκο καταχώρισης 

παραστατικών τουλάχιστον 60.000 παραστατικά ανά μήνα, όπου θα αναφέρονται : 

• τα στοιχεία του πελάτη,  

• όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,  

• το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή),  

• η αξία  

• η διάρκεια της σύμβασης και  

• το πλήθος των καταχωρισμένων παραστατικών  
Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

1       

2       

3       

4       

 

δ. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου. 

ε. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών της σειράς ISO 27001:2013. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 

την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το συνολικό χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του έργου, ορίζεται σε ένα (01) έτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

16.1 Εγγυητική Συμμετοχής 
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Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή. 

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 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 της παρούσας, ήτοι μέχρι 29-01-2022, 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. 

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. 

16.4 Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 16 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  
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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). 

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. 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  
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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. 

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 απόδειξη της ισχύος της σύμβασης συντελείται 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  
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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 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

18.1 Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. 

18.2   Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 

και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021.  

 

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη 28-06-2021 
 
  Ο ΔΙΕΥΘΥNΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
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                                                                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5337 / 28-06-2021                                                                                                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ       
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                             ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                 ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ» 
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α 

                                                            CPV: 72312000-5      

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα υπηρεσία προϋπολογισμού ύψους σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €), πλέον 
Φ.Π.Α., αφορά σ την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ». 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00 προϋπολογισμού 2020 του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  
 
Η υπηρεσία θα εκπονηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα.  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το Υποκατάστημα του ΟΚΑΑ Α.Ε. Ιχθυόσκαλα Πειραιά βρίσκεται στο λιμάνι Ηρακλέους στο Δήμο 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Διαθέτει αίθουσα δημοπρασίας αλιευμάτων όπου διενεργούνται 

χονδρικές πωλήσεις αλιευμάτων. Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία 

των Ιχθυοσκαλών, υποχρεωτικά διακινούνται μέσω αυτών αλιεύματα συλλεκτικής αλιείας, 

εγχώρια, ενωσιακά και τριτοχωρικά και μόνο για τις χονδρικές πωλήσεις τους.  

Στο χώρο  της δημοπρασίας της Ιχθυόσκαλας Πειραιά εκθέτουν αλιεύματα προς πώληση 

περίπου 115 επιχειρήσεις (παραγωγοί, έμποροι), ανάλογα με την περίοδο, εισέρχονται 400 έως 

700 αγοραστές αλιευμάτων και εκδίδονται από 2.500 έως 4.000 τιμολόγια πώλησης αλιευμάτων 

κατά τις συναλλαγές. 

Τα τιμολόγια πώλησης αλιευμάτων καθώς και άλλα παραστατικά διακίνησης αλιευμάτων 

(Δ.Α., Δελτία Παραλαβής κ.λπ.) συγκεντρώνονται στο Λογιστήριο της Ιχθυόσκαλας Πειραιά και 

καταχωρούνται σε ειδική λογιστική εφαρμογή ανά πωλητή αλιευμάτων και στη συνέχεια αφού 

mailto:c.niatsi@okaa.gr
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ελεγχθεί η αξιοπιστία των καταχωρισμένων στοιχείων, αθροίζονται οι πωλήσεις κάθε 

επιχείρησης στην ιχθυόσκαλα, ανά μήνα και στο σύνολο των πωλήσεων υπολογίζεται το ειδικό 

τέλος υπέρ Ιχθυοσκαλών που ανέρχεται σε 2% (ΚΥΑ Αριθ. 158825 -ΦΕΚ Β΄ 628/20.05.2003).  

Ο Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ με την παρούσα προκήρυξη δέχεται προσφορές για την καταχώριση των 

παραστατικών παραγωγών / εμπόρων σε ηλεκτρονική μορφή στον Υ/Η της Ιχθυόσκαλας Πειραιά 

για διάρκεια ενός έτους.  

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η καταχώριση των παραστατικών θα γίνεται επί καθημερινής βάσεως εντός ωραρίου εργασίας 

7.00 πμ -15.00 μμ στο χώρο  του Λογιστηρίου της Ιχθυόσκαλας Πειραιά.   

Τα άτομα που θα απασχοληθούν πρέπει να είναι Έλληνες ή κοινοτικοί πολίτες ή αλλοδαποί με 

νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας και λευκό ποινικό μητρώο και  να είναι καλοί γνώστες 

Ελληνικών. Θα εκπαιδευτούν  από το προσωπικό της Ιχθυόσκαλας Πειραιά στη χρήση των 

εφαρμογών καταχώρισης και ελέγχου των παραστατικών. Η Ιχθυόσκαλα Πειραιά αναλαμβάνει 

να εκπαιδεύσει έως και τρία (3) άτομα συνολικά στην χρήση των προγραμμάτων καταχώρισης 

και διαθέτει έως 3 σταθμούς (PC) εργασίας για την υλοποίηση του έργου.  

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα παραστατικά θεωρούνται ορθώς καταχωρημένα μετά τον καθημερινό έλεγχο τους από τα 

άτομα που τα καταχώρησαν, διαμέσου του αναλόγου προγράμματος στον Η/Υ της Ιχθυόσκαλας 

Πειραιά. Τυχόν λάθη που θα ανευρίσκονται μετά τον έλεγχο θα διορθώνονται από τον χρήστη 

που διενήργησε την καταχώριση. 

Το σύνολο των εκδοθέντων παραστατικών του μήνα θα πρέπει να είναι καταχωρημένο και 

ελεγμένο εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. 

Η βεβαίωση του συνόλου των εγγραφών του μήνα θα γίνεται με κατάσταση συνολικών 

καταχωρηθέντων παραστατικών της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, υπογεγραμμένη από τον 

διευθυντή του Υποκαταστήματος του ΟΚΑΑ Α.Ε. ή τον αντικαταστάτη του στην  Ιχθυόσκαλα 

Πειραιά, βάσει της οποίας θα γίνεται  η τιμολόγηση (πληρωμή) προς τον ανάδοχο. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τον αριθμό τιμολογίων και όχι τον αριθμό  εγγραφών ανά 

τιμολόγιο. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ              



19 
 

  
                                                                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5337 / 28-06-2021                                                                                                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ       
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                             ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                 ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ» 
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

                                                                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α. 

                                                                        CPV: 72312000-5       

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

 

Α/Α 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

 ΑΜΟΙΒΗ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€ ) 
1. Καταχώριση παραστατικών 

πώλησης και διακίνησης 
αλιευμάτων των παραγωγών και 
εμπόρων της Ιχθυόσκαλας Πειραιά 
στη λογιστική εφαρμογή ΕΤΝ 

 

 
 

1.000.000 
παραστατικά  

 
 

0,042 € 

 
 

      42.000,00  

   Σύνολο 42.000,00  

 Φ.Π.Α. 24%         10.080,00  

 ΣΥΝΟΛΟ         52.080,00 

 

 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 

\ 
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                                                                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5337 / 28-06-2021                                                                                                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ       
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                             ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                 ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ» 
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 
 

                                                                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α 

                                                                        CPV: 72312000-5       

 

  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
Α/Α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ (€ ) 

1. Καταχώριση παραστατικών πώλησης 
και διακίνησης αλιευμάτων των 
παραγωγών και εμπόρων της 
Ιχθυόσκαλας Πειραιά στη λογιστική 
εφαρμογή ΕΤΝ 

 

 

 

 

 
1.000.000 

παραστατικά  

  

   Σύνολο  

 Φ.Π.Α. 24%   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

Αθήνα, ………….. 

Ο προσφέρων 
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Σ  Υ Μ Β Α Σ Η   ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ………./ …-…-2021   

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την ….η ………… 2021, ημέρα ……….. και ώρα … : … π.μ., στα 

γραφεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & 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 «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και  
 
2. Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «……………………..» και διακριτικό τίτλο «…………» 
με έδρα τ…  …………, οδός ………………, Τ.Κ. ………., Α.Φ.Μ.  …………………., Δ.Ο.Υ. ………………. και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον ………………………. 
του ………………….., με Α.Δ.Τ. …………….. / …-…-……., που εκδόθηκε στο …………………………, 
Α.Φ.Μ. ………………………., Δ.Ο.Υ. …………………, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. ………./….-…-…….. 
Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., που θα καλείται χάριν συντομίας «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω : 
 

αφού έλαβαν υπόψη :   

1. Την υπ' αριθ. …../…..-….-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ.   
2. Την υπ' αριθ. ………/…-…-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.. 
3. Την υπ΄αριθ. πρωτ. Ο.Κ.Α.Α. ………/…-…-2021 προσφορά του μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΤΝ», και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της υπ’ αριθ. πρωτ. ……./…-…-2021 Διακήρυξης : 

 

 
ΆΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την 

«Παροχήυπηρεσιών καταχώρησης των παραστατικών πώλησης και διακίνησης αλιευμάτων 

των παραγωγών και των εμπόρων της Ιχθυόσκαλας Πειραιά στη μηχανογραφική εφαρμογή 

ΕΤΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ. ……………………….. Διακήρυξης, 

με στόχο την κάλυψη των αναγκών του Υποκαταστήματος ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ του Ο.Κ.Α.Α. 

Α.Ε. και  την  ηλεκτρονική  καταχώρηση των  παραστατικών  που  προκύπτουν  από την διακίνηση 
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αλιευμάτων από τους εγκατεστημένους στην Ιχθυόσκαλα εμπόρους, έναντι ΤΙΜΗΣ σε ευρώ/ 

παραστατικό, που αναλύεται  ως καθαρό ποσό (€ ………….), πλέον Φ.Π.Α. 24%, για τον ανώτατο 

αριθμό καταχωρηθέντων παραστατικών, για την κανονική (12μηνη) διάρκεια της παρούσας, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης, ώστε το τελικό 

αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προμήθειας που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχο, να 

συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο προκήρυξε τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ο ΟΚΑΑ Α.Ε. Ο 

Ανάδοχος προς εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών του, θα διαθέσει άτομα, τα οποία θα 

είναι έμπιστα, έντιμα, εχέμυθα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια, με καθαρό ποινικό μητρώο, 

Έλληνες ή κοινοτικοί ή αλλοδαποί με νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στην χώρα, γνώστες 

της Ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τρίμηνη εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 

1.2. Αξία σύμβασης για κανονική διάρκεια σύμβασης (τιμή ανά μονάδα επί ανώτατο αριθμό 
παραστατικών) : (………………………………….. πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

1.3. Τόπος Παροχής των υπηρεσιών του Ανάδοχος ορίζεται το Υποκατάστημα της Ιχθυόσκαλας 

Πειραιά (Κερατσίνι) για την οποία  ζητείται η καταχώριση των παραστατικών 

συναλλασσομένων, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ). 

1.4 Η καταχώρηση των παραστατικών θα γίνεται επί καθημερινής βάσεως εντός ωραρίου 

εργασίας 07: 00 π.μ. -15:00 μ.μ., στο χώρο  του Λογιστηρίου της Ιχθυόσκαλας Πειραιά. Σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας, η καταχώρηση των παραστατικών δύναται να πραγματοποιηθεί, στα 

Γραφεία της Διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

1.5 Τα παραστατικά θεωρούνται ορθώς καταχωρημένα μετά τον καθημερινό έλεγχο τους από 

τα άτομα που τα καταχώρησαν. Τυχόν λάθη που θα ανευρίσκονται μετά τον έλεγχο θα 

διορθώνονται από τον χρήστη που διενήργησε την καταχώρηση. Το σύνολο των εκδοθέντων 

παραστατικών του μήνα θα πρέπει να είναι καταχωρημένο και ελεγμένο εντός των πρώτων 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Η βεβαίωση του συνόλου των εγγραφών του 

μήνα θα γίνεται μέσω του εκδιδομένου στατιστικού δελτίου εγγραφών ανά καταχωρητή  ανά 

ημερομηνία, βάσει του οποίου θα γίνεται  η τιμολόγηση (πληρωμή) προς τον Ανάδοχος. Η 

τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τον αριθμό τιμολογίων και όχι τον αριθμό  εγγραφών ανά 

τιμολόγιο.  

1.6. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 

αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ), το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

1.7. Τα στελέχη του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Πειραιά, θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό 

του Αναδόχου στη χρήση των εφαρμογών καταχώρησης και ελέγχου των παραστατικών, όπως 

αυτές αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο 

κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η προσήκουσα εκτέλεση του 

έργου. 
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ΆΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2.1.Το τίμημα θα καταβάλλεται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. στον 

Ανάδοχο, από την πίστωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, κάθε μήνα σε Ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., είτε με 

τραπεζική επιταγή, είτε με κατάθεση του ποσού σε υποδειχθέντα από τον ανάδοχο τραπεζικό 

λογαριασμό, μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής έργου που θα συντάσσεται από 

την Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τον αριθμό παραστατικών που αυτός καταχώρησε κατά τον 

προηγούμενο μήνα, κατόπιν σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο. Το ποσό της πληρωμής θα 

υπολογίζεται με βάση την βεβαίωση του συνόλου των εγγραφών του μήνα που θα γίνεται μέσω 

του εκδιδομένου στατιστικού δελτίου εγγραφών ανά καταχωρητή  ανά ημερομηνία. Η πληρωμή 

θα γίνεται με βάση τον αριθμό τιμολογίων / παραστατικών και όχι τον αριθμό  εγγραφών ανά 

τιμολόγιο. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί πρέπει να προσκομίσει :  

α. Τιμολόγιο που να αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο μήνα.  

β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να υποβάλλεται και η 

βεβαίωση καταβολής στον Ε.Φ.Κ.Α.  

γ. Πρακτικό παραλαβής εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής. 

δ. Στατιστικό δελτίο εγγραφών ανά καταχωρητή, ανά ημερομηνία / βεβαίωση συνολικών 

εγγραφών. 

ε. Εξουσιοδότηση αυτού που παραλαμβάνει την πληρωμή σε περίπτωση που ενεργεί για 

λογαριασμό εταιρίας ή ένωσης. 

Η κατά 1.2 της παρούσας σύμβασης συνολική αξία της σύμβασης αφορά το μέγιστο ύψος της 

πληρωμής του Αναδόχου και αντιστοιχεί σε αριθμό παραστατικών για την κανονική (12μηνη) 

διάρκεια της παρούσας. Η ίδια ανά μονάδα τιμή του 1.1 της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει 

χωρίς δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή αναδιαπραγμάτευσης για την διάρκεια των 

τυχών παρατάσεων, με αναλογικά με τον χρόνο αυτών ίδιο με τον κατά 1.1 της παρούσας 

ανώτατο αριθμό καταχωρούμενων παραστατικών. 

2.2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κ.λπ., σύμφωνα πάντα 

με τις διατάξεις του νόμου που διέπουν την λειτουργία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. που 

συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. διενεργεί κάθε νόμιμη 

παρακράτηση και παρακράτηση φόρου επί της αμοιβής του Αναδόχου και καταβάλει την 

αμοιβή του σε αυτόν αφαιρουμένων αυτών των παρακρατήσεων. 
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Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν 

επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση έχει χρονική διάρκεια ενός (01) έτους, από ……………….. μέχρι ………………….. Ο μέγιστος 

αριθμός παραστατικών προς καταχώρηση υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό για την αρχική 

διάρκεια κατά 1.1 της παρούσης και για τις τυχόν παρατάσεις αναλογικά με την διάρκειά τους.  Ο 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πρόωρα μέχρι έξι μήνες πριν τη 

λήξη της, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μηχανογράφησης της Ιχθυόσκαλας ή 

όταν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατάργηση υπηρεσιών ή εάν οι ανάγκες της σε 

προσωπικό καλυφθούν από προσλήψεις ή άλλο δημόσιο φορέα. 

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. & του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Πειραιά, του 

προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι 

δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, 

εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα των υπηρεσιών του. 

4.2. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτήν ή κάθε είδους προσωπικό της  ή για πάσα είδους ευθύνη της δύναται 

προκύψει, από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 

την υλοποίηση της προμήθειας ή κάθε είδους βοηθών εκπληρώσεως αυτού ή προστηθέντων. Ο 

Ανάδοχος φέρει εις ολόκληρον και σε πλήρη και απεριόριστο βαθμό την αστική ευθύνη για τις 

πράξεις και παραλείψεις των ως άνω προσώπων. 

4.3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για τυχόν υποχρέωση του 

αναλόγως και της σχέσης απασχόλησης του προσωπικού που απασχολεί στην Ιχθυόσκαλα 

(παροχής εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή κάθε άλλου είδους), για ασφάλιση, μισθοδοσία, κάθε  
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είδους πληρωμή και ασφάλεια του προσωπικού αυτού, καθώς και για την καταβολή τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή 

επικουρικής ασφάλισης, πάλι αναλόγως με το είδος της σχέσης απασχόλησης. 

4.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την καταβολή των μισθών, αμοιβών, 

υπερωριών, επιδομάτων κλπ. του προσωπικού και των τυχόν συνεργατών που θα 

χρησιμοποιήσει, την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως ποσών που οφείλονται στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία εκ του νόμου και γενικότερα για 

την πλήρη συμμόρφωσή του με την εργατική και κάθε άλλη σχετική με το απασχολούμενο 

προσωπικό του νομοθεσία.  Επίσης να μεριμνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 

την υγιεινή, ασφάλεια του προσωπικού και των τυχόν συνεργατών που θα απασχολεί κατά την 

εκτέλεση του Έργου, καθώς και των τρίτων προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ή άλλου 

ατυχήματος.  

5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον Εργοδότη εντός μηνός από την υπογραφή 

της παρούσας και κάθε επόμενο μήνα κατάσταση του προσωπικού του που απασχολείται στις 

ανατεθείσες από τον Εργοδότη υπηρεσίες καθώς και οιοδήποτε έγγραφο από το οποίο θα 

αποδεικνύεται ότι στο προσωπικό και στους τυχόν συνεργάτες που απασχολεί κατά την 

εκτέλεση του Έργου έχουν καταβληθεί οι αποδοχές, τυχόν οφειλόμενες αποζημιώσεις 

απόλυσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις καταβληθείσες αμοιβές 

αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο ή απόσπασμα 

του πίνακα προσωπικού, όταν αυτοί εργάζονται στην έδρα του Εργοδότη. 

5.5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις εργοδοτικές του υποχρεώσεις και 

ιδίως με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το άρθρο  9 του ν. 4554/2018, αυτός  θα 

ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί 

στον Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας.  

5.6. Επιπλέον, με τον παρόντα όρο ο Εργοδότης έχει την δυνατότητα να καταγγείλει την 

σύμβαση αζημίως γι’ αυτόν στην περίπτωση που ο Ανάδοχος ενώ κλήθηκε από τον Εργοδότη να 

υποβάλει τα πιο πάνω στοιχεία, δεν τα προσκόμισε μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κατά τα πιο πάνω κλήση. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαπίστωση εκτελέσεως του έργου του Αναδόχου, θα πραγματοποιείται από την 

παρακάτω Επιτροπή: 

1) Λαδακάκου Μαρία, Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Υποκ/τος Ιχθυόσκαλας Πειραιά.  
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2) Πλατανησιώτη Νικόλαο, υπάλληλο του Υποκ/τος Ιχθυόσκαλας Πειραιά.  

3) Ματράκη Αικατερίνη, υπάλληλο του Υποκ/τος Ιχθυόσκαλας Πειραιά,  

με αναπληρωτή τους, την Μπεκρή Μαρία, υπάλληλο του Υποκ/τος Ιχθυόσκαλας Πειραιά.  

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα πρόσωπα της ανωτέρω Επιτροπής, κατά την 

κρίση του, ο δε Ανάδοχος αποποιείται κάθε δικαιώματος για την υποβολή ενστάσεων ή 

αντιρρήσεων.  

ΆΡΘΡΟ 6 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

6.1. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

β) Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση του Ο.Κ.Α.Α. 

Α.Ε. αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων  του η 

οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών. 

γ) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

δ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί  ολικά ή μερικά την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει μερικές ή ολικές 

υπεργολαβίες σχετιζόμενες με την Σύμβαση χωρίς την άδεια του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

ε) Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του 

Ανάδοχος εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη  για την τροποποίηση αυτή. 

στ) Ο Ανάδοχος δεν διατηρεί πλέον την επιβαλλόμενη ανεξαρτησία. 

ζ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

η) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

θ) Διαπιστωθεί παράβαση από τον Ανάδοχο της τήρησης των διατάξεων της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
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ι) Εάν ο Ανάδοχος, δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης που προβλέπει 

η Σύμβαση. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. χωρίς όχληση και με την επιφύλαξη των λοιπών 

αποκαταστάσεων που της παρέχει η Σύμβαση και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ ΠΔ 118/2007, δικαιούται επιπλέον, αφού ειδοποιήσει τον 

παρέχοντα υπηρεσίες :  

i) Να καταγγείλει την Σύμβαση και  

ii) Να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη του Αναδόχου  

ια) Εάν ο Ανάδοχος διαπιστωθεί, ότι απασχολεί στον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. άτομα που δεν είναι Έλληνες 

ή Κοινοτικοί υπήκοοι ή νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαποί υπήκοοι και γνώστες της 

Ελληνικής γλώσσας και δεν έχουν μεριμνήσει για να προσκομίσουν γνήσιο πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου πριν αναλάβουν εργασίες καταχώρησης. 

ιβ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους 

της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις :  

α. Υπαιτιότητας του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

β. Ανωτέρας Βίας. 

Στις ως άνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται αθροιστικά ή 

διαζευκτικά  οι προβλεπόμενες από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

του Δημοσίου» προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται, με απόφαση του 

Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης ή της 

Επιτροπής Παραλαβής/ Παρακολούθησης του έργου ανά περίπτωση, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις : 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 

υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 

διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία 

του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
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νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός 

του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου 

οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ανάδοχου από το σύνολο των προμηθειών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Κ.Α.Α.  

δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

αναδόχου, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Σε περίπτωση που η εκπλήρωση των ζητούμενων υπηρεσιών  σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου 

γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, 

η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

6.2.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 

τάξει εύλογη (κατ’ αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

6.3. Με την μετά από έγγραφη καταγγελία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται : 

α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρέωσης του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για 

την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., οτιδήποτε σχετιζόμενο με τον 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και την φύση των υπηρεσιών του έγγραφο ή αντικείμενο ή μέσο και να μεριμνήσει 

όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
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6.4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. βεβαιώνει την 

αξία των παρασχεθέντων για τον μήνα της καταγγελίας υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

6.5. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

6.6.  Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε 

ζημία που υπέστη και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί στη μη παροχή εκ 

μέρους του Αναδόχου των υπηρεσιών του. 

6.7 Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Α.Ε. κατά του 

αναδόχου, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., απ’ αυτά που έχει να πάρει ο 

ανάδοχος, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται 

σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων 

εσόδων. 

6.8 Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δικαιούται να  προσλάβει  ανάδοχο με  ελεύθερη  τιμή  και η τυχόν 
προκύπτουσα διαφορά τιμής βαρύνει τον εκπεσόντα  ανάδοχο  ή  επιδιώκεται η είσπραξη από 
την ιδιαίτερη περιουσία του  ανεξάρτητα  από  την  κατάπτωση της εγγυοδοσίας του και των 
προστίμων που τυχόν θα του επιβληθούν μέχρι την λήξη της ισχύος της μετά του κηρυχθέντος 
εκπτώτου αναδόχου  της  συναφθείσης σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει δικαιώματα από τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.   

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

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 
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8.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 

ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

9.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. όποτε του ζητηθεί αναφορά των 

δραστηριοτήτων, στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες, τα τυχόν 

προβλήματα, οι λύσεις που προτείνονται κ.λπ. 

9.2. Ο Ανάδοχος ενεργεί πάντοτε καλοπίστως σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, με τον 

ισχύοντα για την δραστηριότητα του κώδικα δεοντολογίας, με την προσήκουσα διακριτικότητα  

και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

αναθέτουσα αρχή. 

9.3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό αυτού, υποχρεούνται να τηρούν επαγγελματικό απόρρητο 

καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την περάτωση της Σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος δεν πρέπει να 

χρησιμοποιεί κατά τρόπο επιζήμιο για τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τις πληροφορίες που περιέρχονται σε 

γνώση του. 

9.4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η 

παράλειψη  που προκαλεί σε τρίτους ο ίδιος, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί του κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

9.5. Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την καταχώριση παραστατικών για λογαριασμό του 

Αναδόχου θα πρέπει να είναι Έλληνες ή Κοινοτικοί υπήκοοι ή νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα 

αλλοδαποί υπήκοοι και έχοντες νόμιμη άδεια εργασίας, λευκό ποινικό μητρώο και καλή γνώση 

της Ελληνικής γλώσσας, με τουλάχιστον τρίμηνη προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο των 

καθηκόντων τους εκ της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου πριν αναλάβουν εργασίες καταχώρησης.     

9.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, δηλαδή στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας καταβολή των 

νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καταβολή τυχόν νομίμων εργοδοτικών εισφορών 

κ.λπ., αναλόγως και της φύσης της σχέσης του προσωπικού που απασχολεί στον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

με αυτόν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 
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σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους 

με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της 

έδρας της επιχείρησης. 

9.7. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. θέτει υπόψη του παρέχοντος υπηρεσίες κάθε δυνατή βοήθεια και κάθε 

αναγκαίο στοιχείο που είναι χρήσιμο για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης και παρέχει εγκαίρως 

όλες τις προσήκουσες οδηγίες για την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. 

ΆΡΘΡΟ 10 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Σε περίπτωση για οιονδήποτε λόγο ασυμφωνίας ή αντίθεσης μεταξύ των όρων των ως άνω 

εγγράφων υπερισχύει το κείμενο της Σύμβασης.  

 

ΆΡΘΡΟ 11 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

11.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

11.2. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

11.3. Συμφωνείται ότι είναι δυνατό έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

και χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης, να τροποποιηθεί μέρος των υπηρεσιών που 

παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των παροχών του Αναδόχου.  

Οι τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, 

αλλαγές, όσον αφορά την ποιότητα, την προκαθορισμένη αλληλουχία, μέθοδο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι αυτές κρίνονται από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. επουσιώδεις  και 

δεν αλλοιώνουν το αντικείμενο εργασίας όπως αυτό ορίζεται στην υπ΄αριθ. πρωτ. …………………… 

Διακήρυξη.  

 



32 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

 
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 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των ………………………………………………… (…………… 
€) τ…………………………………………………………………………………, (Νούμερο ………………………).   

 
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο τέλος της συμβάσεως μετά την εκκαθάριση των 

σχετικών λογαριασμών περί καλής εκτελέσεως των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί σε συμφωνία με τον 
παρέχοντα υπηρεσίες, να τροποποιήσει μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι 
αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (04) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν τρία (03) 
αντίγραφα η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (01) αντίγραφο ο Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΜΕΝΟΙ 

 

                      ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

            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]. 
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