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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μηνός Αυγούστου, τους έτους 2016 μεταξύ των 

συμβαλλομένων, αφ’ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)», που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΚΙΡΗ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ, δυνάμει της αριθ. Φ 10035/47219/12902/23-10-2015 Απόφασης του 

Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί διορισμού 

Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε.) και αφ’ ετέρου της εις την Καλλιθέα Αττικής επί της Λ. Ελ Βενιζέλου 46-48 

εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΠΑΦΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο ΕΠΑΦΟΣ 

ΕΠΕ, (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 84953502000, ΑΦΜ 095345731, Δ.Ο.Υ. Α’  Καλλιθέας), που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή κο ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 

ΑΔΤ Ξ024972, δυνάμει του ΦΕΚ Εκπροσώπησης 13283/20-11-2012, συμφωνήθηκαν και 

συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με την υπ΄ αριθμ.  

03/2016 Διακήρυξή του, διενήργησε ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή 

αναδόχου του έργου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & 

S/W του ΟΑΕΕ και των Τομέων, για ένα (1) έτος, πανελλαδικώς, με δικαίωμα δύο (2) μηνών 

παράτασης της σύμβασης και με τον όρο ότι θα παρέχεται το δικαίωμα στον Οργανισμό σε 

περίπτωση απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΟΑΕΕ να τροποποιήσει 

τη σύμβαση και να μειώσει το τίμημα, καθ΄ ο μέρος αφορά τον αποσυρθέντα εξοπλισμό. 

Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 233/27/20-7-2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου και κατακυρώθηκε το έργο της 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των 

Τομέων στην άνω Ανάδοχο, στην τελική τιμή του ποσού των #121.030,00# € πλέον Φ.Π.Α., 

για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους συν δύο (2) μήνες παράταση (ήτοι ποσό # 8.645,00# € 

μηνιαίως πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την από 12/02/2016 προσφορά της. 

         Ήδη, σε εκτέλεση της άνω απόφασης ο Ο.Α.Ε.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει 

στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία ΕΠΑΦΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το ανωτέρω έργο της 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των 

Τομέων, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων όπως ακριβώς περιγράφονται 

στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ της ανωτέρω διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας.  

 Συμφωνείται ρητά ότι θα παρέχεται το δικαίωμα στον Οργανισμό σε περίπτωση 

απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΟΑΕΕ να τροποποιήσει τη σύμβαση 

και να μειώσει το τίμημα καθ΄ ο μέρος αφορά τον αποσυρθέντα εξοπλισμό. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των #121.030,00# € πλέ-

ον ΦΠΑ, για ένα (1) έτος συν δύο (2) μήνες παράταση (ήτοι ποσό #8.645,00# € μηνιαίως 

πλέον ΦΠΑ), ήτοι η προσφερθείσα από την Ανάδοχο τιμή με την από 12/02/2016 προσφορά 

της.  

     Η τιμή θα είναι σταθερή και χωρίς αναπροσαρμογή για όλη την διάρκεια της σύμβασης και 

της παράτασης αυτής. 

     Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται : 

 το κόστος της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού 

H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε  

 το κόστος υλικών & ανταλλακτικών, 

 το κόστος μετακίνησης προσωπικού ή συνεργατών,  

 τα έξοδα αποστολής εξοπλισμού ( H/W) και ανταλλακτικών όπου απαιτηθεί κατά 

την συντήρηση. 

   Τυχόν άλλα έξοδα θα βαρύνουν εξ ’ολοκλήρου την Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Ανάδοχος εγγυάται και αναλαμβάνει να παρέχει συντήρηση του μηχ/κού εξοπλι-

σμού και του Λογισμικού H/W & S/W (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’) ήτοι: 

1. Προληπτική Συντήρηση 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει προληπτική συντήρηση μία φορά τον χρόνο στο σύνολο 

του εξοπλισμού που περιγράφεται στους αναλυτικούς  πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (συνημ-

μένο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή) βάσει του αναλυτικού σχεδίου που κατέθεσε με την 

προσφορά της και η οποία θα προγραμματίζεται σε συνεργασία με την Δ/νση Πληροφορικής. 

2. Επανορθωτική Συντήρηση    

Η Ανάδοχος δηλώνει ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας πρέπει να πραγματο-

ποιείται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Αναδόχου, έτσι όπως καθορίζεται στο Παράρτημα 

Α’ των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

3. Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση Λογισμικού 
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Η Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης – υποστήριξης υπο-

χρεούται και έχει την ευθύνη:  

 Να ενημερώνει τον Οργανισμό για κάθε νέα έκδοση του S/W υποβάλλοντας τις επίση-

μες ανακοινώσεις του κατασκευαστή. 

 Να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του Λογισμικού. 

 Για την αποκατάσταση λαθών (Bugs) του λογισμικού S/W που είναι ήδη εγκατεστημέ-

νο. 

 Για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου λογισμικού σε περίπτωση βλάβης.  

 Για την βελτιστοποίηση (Tuning) του εξοπλισμού όπου απαιτηθεί. 

Ο Οργανισμός, όπως φαίνεται και στους συνημμένους Πίνακες Εξοπλισμού, διαθέτει Κεντρι-

κούς Υπολογιστές (Server), εγκατεστημένους τόσο στο Κεντρικό Data Room του ΟΑΕΕ, όσο 

και στις έδρες των Τομέων (Αθήνα), στους οποίους είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι 

εφαρμογές τους. Σε περίπτωση βλάβης του συγκεκριμένου εξοπλισμού (H/W – S/W), η Ανά-

δοχος εφόσον επιδιορθώσει την βλάβη, οφείλει να επαναφέρει σε πλήρη και καλή λειτουργία 

τον Server εφόσον  εγκαταστήσει όλο το software το οποίο απαιτείται τόσο για την λειτουρ-

γία του, όσο και για την λειτουργία όλων των εφαρμογών.  

Η Ανάδοχος διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του συνόλου του Λογισμικού 

που αναφέρεται στους συνημμένους πίνακες. Δεν απαιτείται η συντήρηση σε επίπεδο εφαρ-

μογών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους Κεντρικούς Η/Υ.  

Οι servers είναι εγκατεστημένοι : 

 Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΕ   (Αγ. Κων/νου  5, Αθήνα, 6ος όροφος, Σατωβριάνδου 18, 

Αθήνα) και στους Τομείς: 

 ΤΕΑΑ (Λέκκα 22, Αθήνα) 

 ΤΕΑΠΥΚ (Μαμούρη 14, Αθήνα) 

4. Εξασφάλιση ανταλλακτικών 

Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών των συσκευών Η/W, 

για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης συντήρησης. 

Όλα τα υλικά ή ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της σύμβα-

σης συντήρησης  (H/W & S/W), βαρύνουν την Ανάδοχο (εκτός των αναλωσίμων). 

Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των 

μονάδων (εκτυπωτών, δίσκων κ.λ.π.) τα οποία δεν θεωρούνται αναλώσιμα.  

Θα κατατεθεί πίνακας αναλωσίμων για το σύνολο του προς συντήρηση εξοπλισμού.   

Επίσης η Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής του εξο-

πλισμού και των ανταλλακτικών, όπου απαιτηθεί κατά τη συντήρηση.  

Ο Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται όπως, κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης, χρησιμο-

ποιεί αποκλειστικώς την Ανάδοχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα για αποκατά-
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σταση των βλαβών και τη συντήρηση του μηχ/κού εξοπλισμού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ B’ της παρούσης. Τα εν λόγω πρόσωπα ο ανάδοχος οφείλει να τα ασφαλίσει με κόστος 

του ιδίου αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ  4 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο για την λήψη των αιτημά-

των τεχνικής βοήθειας μέσω τηλεφώνου, FAX, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Παροχή τεχνι-

κής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου καθ’ όλη την διάρκεια της συντήρησης, για επίλυση  προ-

βλημάτων.  

Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι υποχρεούται να παρέχει:  

Τηλεφωνική απόκριση, για την διερεύνηση και επίλυση του προβλήματος εντός δύο 

(2) ωρών από την αναγγελία της βλάβης. 

Η ανταπόκριση της Αναδόχου με αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση βλάβης θα 

είναι: 

 Το πρωί 08.00 της επομένης εφόσον η ειδοποίηση της βλάβης έγινε από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και από 08.00 έως 14.00. 

 Για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής ο χρόνος απόκρισης θα είναι 

48 ώρες. 

 Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε δικτυακό εξοπλισμό (Υλικό ή Λογισμικό) η οποία θέτει ε-

κτός λειτουργίας ολόκληρη Περιφερειακή Υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) του Οργανισμού, 

ο χρόνος ανταπόκρισης της Ανάδοχου και  αποκατάστασης της βλάβης ακόμα και στην 

επαρχία, θα είναι εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης. 

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται εντός ωρών εργασίας (7.30 π.μ – 15.00 μ.μ) κα-

τόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πληροφορικής. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παραλαβή του έργου (συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης) θα γίνεται τμηματικά 

(μηνιαία), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία έχει ορι-

σθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και θα συντάσσει κάθε φορά Πρακτικό καλής εκτέλεσης 

του έργου. 

Η Επιτροπή θα τηρεί ημερολόγιο αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρη-

σης.  

Η Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώνει οποιοδήποτε υλικό (H/W - S/W) παρουσιά-

σει πρόβλημα λειτουργίας για όλο το διάστημα της συντήρησης.  Όλα τα υλικά ή ανταλλακτι-

κά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση της βλάβης, βαρύνουν την ίδια την Ανάδοχο.  

Η Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει πρόβλημα 

λειτουργίας και δεν επιδιορθώνεται, για όλο το διάστημα της συντήρησης.  
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Το προϊόν το οποίο εγκαθίσταται, θα πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ή 

ανώτερα αυτού που αντικαθίσταται.  

Η Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθιστά τον εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) και να κά-

νει όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις, ώστε να τον επαναφέρει σε πλήρη και καλή λει-

τουργία, σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση. 

Εάν η αντικατάσταση υλικού αφορά Η/Υ ή σκληρό δίσκο από Η/Υ, τότε η Ανάδοχος 

υποχρεούται να δημιουργήσει backup από το παλαιό υλικό και μετά την αντικατάστασή του, 

να προχωρήσει στην εγκατάσταση όλου του λογισμικού που διέθετε το μηχάνημα (Λειτουρ-

γικό Σύστημα, Εφαρμογή Αυτοματισμού Γραφείου, Emulator, Antivirus, restore αρχείων κ.α.) 

και να κάνει όλες τις απαραίτητες  παραμετροποιήσεις προκειμένου να φέρει το υλικό σε πλή-

ρη και καλή λειτουργία σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής απορρίψει το έργο, θα 

πρέπει να αναφέρει σε σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους 

όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και να γνωματεύει σχετικά. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΗ  ΡΗΤΡΑ 

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των βλαβών, καταλογίζονται σε βάρος 

της Αναδόχου βαθμοί, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.  

Εάν η Ανάδοχος συγκεντρώσει σε βάρος του την βαθμολογία που περιγράφεται κατω-

τέρω, αυτό θα  έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή από τον ΟΑΕΕ ποινικής ρήτρας, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Οι βαθμοί θα υπολογίζονται με τον παρακάτω τρόπο: 

1) Σε περίπτωση που μία μονάδα εξοπλισμού της Υπηρεσιακής Μονάδας είναι εκτός λειτουρ-

γίας και δεν αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη  χρόνου αποκα-

τάστασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθεται ένας (1) βαθμός 

για κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις τρεις επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

Σε περίπτωση που μία μονάδα εξοπλισμού της Υπηρεσιακής Μονάδας είναι εκτός λειτουργίας 

και δεν αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη χρόνου αποκατά-

στασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθενται δύο (2) βαθμοί 

για κάθε εργάσιμη ημέρα πέραν από την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και μετά. 

Η ανωτέρω παράγραφος αφορά την πρώτη περίπτωση καθυστέρησης (ανά μήνα) από την 

Ανάδοχο. 

2)  Σε κάθε νέα περίπτωση καθυστέρησης εντός του ιδίου μήνα, κατά την οποία μία μονάδα 

εξοπλισμού της Υπηρεσιακής Μονάδας είναι εκτός λειτουργίας και δεν αποκαθίσταται η βλάβη 

εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη χρόνου αποκατάστασης και την ευθύνη της καθυ-

στέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθενται δύο (2) βαθμοί για κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 
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τρις επόμενες εργάσιμες ημέρες και τρεις (3) βαθμοί από την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και 

μετά.  

Για κάθε μήνα, ανάλογα με τους βαθμούς αθροιστικά που θα συγκεντρωθούν εις βά-

ρος της Αναδόχου, η αμοιβή του θα μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό ως εξής: 

 

     ΒΑΘΜΟΙ         ΜΕΙΩΣΗ 

5  5% 

10  10% 

15  20% 

20  30% 

25  40% 

30  50% 

 

Το ποσόν θα εισπράττεται από το λαβείν της Αναδόχου, χωρίς  άλλη δικαστική ή  

εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ, αλλά μόνο με ένα απλό έγγραφο της Υπηρεσίας κοινοποιούμενο 

στην Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας κατ΄ επανάληψη, για παράβαση των 

παραπάνω όρων, ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο την Ανάδοχο, κατόπιν  

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, ύστερα  από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΑΕΕ, κοινοποιούμενη στην Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

1) Σε περίπτωση  που το έργο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού ε-

ξοπλισμού H/W & S/W του ΟΑΕΕ και των Τομέων δεν εκτελεσθεί μετά τη λήξη του συμβατι-

κού  χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παρά-

τασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται  ως εξής : 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συμβατικής αξίας του έργου που εκτελέσθηκε εκ-

πρόθεσμα.    

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το ½ του μέγι-

στου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης 3% επί της συμβατικής αξίας του έργου που εκτε-

λέσθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλά-

σμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
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γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 

του έργου που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα . 

2) Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβα-

τικής  αξίας του εκπρόθεσμα εκτελεσθέντος έργου χωρίς τον ΦΠΑ. 

Εάν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των εργασιών 

που εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συ-

νολικής ποσότητας αυτών. 

3) Εφόσον με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου παρέχεται σε αυτόν η δυ-

νατότητα να εκτελέσει τις εργασίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθε-

σμη εκτέλεση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομη-

νία εκτέλεσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα ανα-

φερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.   

Εάν η έκπτωτος εκτελέσει το έργο, ο εις βάρος της διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού 

ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

4) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση 

ή αντικατάσταση των εργασιών με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται η Ανάδοχος 

και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος .   

Σε περίπτωση ένωσης,  το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, όταν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους 

βασικούς όρους της σύμβασης. 

Σε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας κατ΄ επανάληψη, ο ΟΑΕΕ επιφυλάσσει το 

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

Η άνω ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

1) Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την  σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, ύστερα από σχετική γνω-

μοδότηση του αρμόδιου κατά το νόμο οργάνου, εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στους όρους του 

συμφωνητικού συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W 
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Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δό-

θηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07. 

2) Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των εργασιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση 

εργασιών γίνεται δεκτή. 

3) Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

ΟΑΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφε-

ρόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β. Ανάθεση του έργου συντήρησης του μηχ/κού εξοπλισμού σε βάρος της εκπτώτου 

Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, 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 Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση  

προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βά-

ρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

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

Δ.Σ του ΟΑΕΕ  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Αναδόχου από το σύνολο των προμη-

θειών  των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. 

  Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υ-

πουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε. 

 δ. Καταλογισμός στην Ανάδοχο  ποσού ίσου με το 10% της αξίας των εργασιών, για 

τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τις  εργασίες 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελι-

κά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.   

Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 

32 του Π.Δ. 118/07. 

4) Σε περίπτωση που η εργασία συντήρησης μηχ/κού εξοπλισμού σε βάρος εκπτώτου 

Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης 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 τρο-
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ποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 

καταλογισμό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος  κατέθεσε την 

υπ’αριθ. 1047066147 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, συνολικής αξίας 

#6.051,50# €, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/07 στοιχεία.  

Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέ-

δωσε, μετά την λήξη της σύμβασης και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (ε-

κτέλεση της σύμβασης). 

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανάδοχος  εγγυάται ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού και του Λογισμικού, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ (συνημμένο αρχείο σε ηλεκτρονι-

κή μορφή) της ανωτέρω διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμ-

βασης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την υπογραφή της πα-

ρούσας. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τον ΟΑΕΕ για δύο (2) επιπλέον μή-

νες, εφόσον απαιτηθεί, με τους αυτούς όρους και με το αυτό αντίστοιχο στις μηνιαίες υπηρε-

σίες τίμημα. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο ΟΑΕΕ δικαιούται, κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης και την τυχόν 

παράταση αυτής, σε περίπτωση απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του 

ΟΑΕΕ, να τροποποιήσει τη σύμβαση και να μειώσει αζημίως το τίμημα καθ΄ ο μέρος αφορά 

τον αποσυρθέντα εξοπλισμό, σύμφωνα με την μηνιαία τιμή κόστους συντήρησης ανά είδος – 

μοντέλο. 

Υποχρέωση του Οργανισμού είναι η έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, τουλάχιστον 

30 ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι υποχρεώσεις του αναδόχου παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 

ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού.  

ΑΡΘΡΟ  13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1) Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδι-

κασίες που ισχύουν για το Δημόσιο.  

2) Ειδικότερα: 
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Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το ένα (1) 

έτος συντήρησης και θα τιμολογείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, αφού προσκομι-

σθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.  

α. - Πρακτικό της επιτροπής, η οποία  θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 

για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου της συντήρησης και την παραλαβή αυτού. 

β.- Τιμολόγιο της Αναδόχου που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του έργου 

σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση.   

γ.- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

δ.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

3) Κάθε τιμολόγιο συντήρησης θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύ-

νουν αποκλειστικά την Ανάδοχο και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν.2198/94. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Οργανισμό.  

4) Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.  

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0889  προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2016 -2017 του 

ΟΑΕΕ.  

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Πραγματοποιήθηκε το έργο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξο-

πλισμού H/W & S/W Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων, στο σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμ-

βασης. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως εκπληρώθηκαν όλοι 

οι όροι της σύμβασης και επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά ή ατύχημα σε πρόσωπα ή πράγματα του ΟΑΕΕ 

και των Τομέων ή βλάβη ή απώλεια που ήθελε συμβεί σε υπαλλήλους ή επισκέπτες του ΟΑ-

ΕΕ, καθώς και σε υπαλλήλους ή  εκπροσώπους του, αν τέτοια βλάβη ή απώλεια ή ζημιά ή α-

τύχημα προκληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την διάρκεια της συντήρησης ή από οποιαδή-

ποτε άλλη ενέργεια της Ανάδοχου ή των υπαλλήλων του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος για 

την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής ζημιάς του ΟΑΕΕ και τρί-

των.  

ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση συντήρησης & τεχνικής 

υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων, ή θα σχετί-
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ζεται μ’ αυτήν, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι αποκλειστικά το Ελληνικό. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπη-

ρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβία σε τρίτη εταιρεία χωρίς έγ-

γραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την ανάδοχο της υπηρεσίας 

των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού απορρεουσών 

υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης τροποποιηθεί η επωνυμία της Αναδόχου 

εταιρείας, θα πρέπει αυτή να προσκομίσει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΕ όπου και τηρείται η 

σύμβαση, βεβαίωση μεταβολής στοιχείων όπου θα αποδεικνύονται όλα τα νέα στοιχεία της 

επιχείρησης (επωνυμία, αριθμός Γεν. Μητρώου κλπ.). 

Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα σύμβα-

ση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Ο.Α.Ε.Ε. & ένα (1) η Ανάδοχος 

και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακο-

λουθεί. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 
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 ΤΟΥ ΔΣ ΑΥΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 


