
 
 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδ

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9

117 43 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: κα. Ιωαννίδου

Τηλ.:  210-9249510

E-mail:  mioannid@scadoke

 

 

 

 

Προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Δι

Προϋπολογισμός:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο υπηρεσίας: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος   Αθήνα, 27-02

Αμβροσίου Φραντζή 9    Αρ. Πρωτ.: 2260.00.001/9742

117 43 ΑΘΗΝΑ 

κα. Ιωαννίδου 

9249510 

scadoke.ondsl.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

 

, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Δι

(ΟΜΠΔ) 

 

Προϋπολογισμός:  15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

02-2019 

2260.00.001/9742 

τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης 
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδ

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9
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Πληροφορίες: κα. Ιωαννίδου

Τηλ.:  210-9249510

E-mail:  mioannid@scadoke

 

Προμήθεια: Προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Προϋπολογισμός: 15.000,00€

 

 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «

ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσκλησης: 19_Α3.3_00) του ΕΠ 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε

«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014

1492/05.102017). Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

Περιφέρειες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά).

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος   Αθήνα, 27-02

Αμβροσίου Φραντζή 9    Αρ. Πρωτ.: 2260.00.001/9742

117 43 ΑΘΗΝΑ 

κα. Ιωαννίδου 

9249510 

scadoke.ondsl.gr 

εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίαςτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)

€ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

) του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠ ΜΔΤ

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο 

 Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (Απόφαση ένταξης 

1492/05.102017). Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια συμπεριλαμβάνοντας το 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

Περιφέρειες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά).

 

02-2019 

2260.00.001/9742 

τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (Κωδικός 

ΜΔΤ) 2014-2020, η 

πρόταση με τίτλο 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο 

2020» (Απόφαση ένταξης 

1492/05.102017). Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια συμπεριλαμβάνοντας το 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

Περιφέρειες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά). 



 
 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την αγορά

απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 

Φορητοί Υπολογιστές & Περιφερειακές Συσκευές

1 
Φορητός Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 

Μητρική κάρτα/ CPU
λειτουργία 4 νημάτων και υποστήριξη Corei7 8xxx αντίστοιχο 
ή καλύτερο
Αρ. πυρήνων: 
Συχνότητα: 
Κεντρική Μνήμη
Μονάδα Σκληρού Δίσκου
Ωφέλιμη χωρητικότητα: 
Διακριτό ή ε
επιτάχυνση 3D
Οθόνη
≥1920 
Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο
Εγγύηση 
Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 1
Professional 64 bit Ελληνική έκδοση ή νεότερο διαθέσιμο το 
οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης (ετικέτα 
γνήσιου λογισμικού της Microsoft ή πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας ) και εξωτερικό μέσο ανάκτησης του 
λειτουργικού (cd ή dvd ή usb)

 

2 Σταθερός υπολογιστής 

Core i5
Ram  
Συχνότητα 
Σκληρός δίσκος HDD
Χωρητικότητα 
Κάρτα γραφικών 
Windows 10
 

3 
Οθόνη για σταθερό 
υπολογιστή 

Panel TN
HDR
Διαγώνιος 24 "
Ανάλυση 1920x1080
Αντίθεση 1000 :1
Ρυθμός 
Τύπος Σύνδεσης  HDMI, VGA
 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

προμήθεια αφορά την αγορά, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας

απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φορητοί Υπολογιστές & Περιφερειακές Συσκευές 

Μητρική κάρτα/ CPU- Πολυπύρηνος με πολυνηματική 
λειτουργία 4 νημάτων και υποστήριξη Corei7 8xxx αντίστοιχο 
ή καλύτερο 
Αρ. πυρήνων: ≥2,  
Συχνότητα: ≥2,5GHz 
Κεντρική Μνήμη-Τύπος :DDR4, Εγκατεστημένη μνήμη :≥8MB
Μονάδα Σκληρού Δίσκου-Πλήθος μονάδων :1,  
Ωφέλιμη χωρητικότητα: ≥1 ΤΒ 
Διακριτό ή ενσωματωμένο υποσύστημα γραφικών με 
επιτάχυνση 3D 
Οθόνη- Διαγώνιος : 15.6" inches, Ανάλυση (εγγενής -ΠχΥ): 
≥1920 χ 1080 FHDpixels 
Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο 
Εγγύηση παρεχομένη απο τον κατασκευαστή ≥5 
Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 1
Professional 64 bit Ελληνική έκδοση ή νεότερο διαθέσιμο το 
οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης (ετικέτα 
γνήσιου λογισμικού της Microsoft ή πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας ) και εξωτερικό μέσο ανάκτησης του 
λειτουργικού (cd ή dvd ή usb) 

Core i5 
Ram  ≥ 4 GB 
Συχνότητα ≥3,6 GHz  
Σκληρός δίσκος HDD 
Χωρητικότητα ≥1000GB 
Κάρτα γραφικών ≥ UHD Graphics 630 
Windows 10 

Panel TN 
HDR 
Διαγώνιος 24 " 
Ανάλυση 1920x1080 
Αντίθεση 1000 :1 
Ρυθμός Ανανέωσης 60 Hz 
Τύπος Σύνδεσης  HDMI, VGA 

 

εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας του παρακάτω 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

λειτουργία 4 νημάτων και υποστήριξη Corei7 8xxx αντίστοιχο 

≥8MB 

ΠχΥ): 

Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit Ελληνική έκδοση ή νεότερο διαθέσιμο το 
οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης (ετικέτα 

2 

4 

4 
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4 Ηλεκτρονική ταμπλέτα 
(Tablet) 

Oθόνη 10.5'' Super Amoled HD 
Λειτουργικό σύστημα Google Android
Επεξεργαστής 8 πύρηνος 2.0 GHz & 1.7 GHz
Μνήμη RAM/ROM (6 GB/128 GB)
Συνδεσιμότητα 4G/Wi
Κάρτα μνήμης microSD
Μπαταρία 7000mAh
Camera Μπροστά /Πίσω
Γλώσσα english/greek
 

5 
Ηλεκτρονική ταμπλέτα 
(Tablet) 
 

Oθόνη 10.1'' HD IPS Capacitive touchscreen
Λειτουργικό σύστημα Google Android
Επεξεργαστής Quad Core 1.40 GHz
Μνήμη RAM 2gb,Εσωτερική μνήμη 16GB 
Ασύρματο 
Ασύρματη
(WWAN) 4G,
Κάρτα μνήμης microSD
Μπαταρία Li
Camera Μπροστά /Πίσω
Γλώσσα english/greek
 

6 Λοιπός εξοπλισμός  Συσκευή κατάδειξης (mouse) ασύρματο
Εγγύηση 

7 Λοιπός εξοπλισμός  Συσκευή κατάδειξης (mouse) 

8 Λοιπός εξοπλισμός  Πληκτρολόγια

9 Λογισμικό Λογισμικό γραφείου OFFICE ακαδημαϊκής έκδοσης 365 
Professional

10 Εξωτερικός δίσκος 

Απαιτείται 
Χωρητικότητα:2 ΤΒ
Συμβατότητα Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, 
Apple MacOS X 10.1 ή νεότερο, Linux 2.6 ή νεότερο
Σύνδεση USB 3.0
Εγγύηση κατασκευαστή
 

11 Access point AC speed 1200 mpbs

12 Αποθηκευτικός χώρος 
δεδομένων icloud  

2 ΤΒ χώρος αποθήκευσης (ετ

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Oθόνη 10.5'' Super Amoled HD  
Λειτουργικό σύστημα Google Android 
Επεξεργαστής 8 πύρηνος 2.0 GHz & 1.7 GHz 
Μνήμη RAM/ROM (6 GB/128 GB) 
Συνδεσιμότητα 4G/Wi-Fi 
Κάρτα μνήμης microSD 
Μπαταρία 7000mAh 
Camera Μπροστά /Πίσω 
Γλώσσα english/greek 

Oθόνη 10.1'' HD IPS Capacitive touchscreen 
Λειτουργικό σύστημα Google Android 
Επεξεργαστής Quad Core 1.40 GHz 
Μνήμη RAM 2gb,Εσωτερική μνήμη 16GB  
Ασύρματο δίκτυο WiFi 802.11 b/g/n 
Ασύρματη επικοινωνία bluetooth 4.0, Ασύρματη σύνδεση 
(WWAN) 4G, 
Κάρτα μνήμης microSD 
Μπαταρία Li-Ion 7000mAh 
Camera Μπροστά /Πίσω 
Γλώσσα english/greek 

Συσκευή κατάδειξης (mouse) ασύρματο 
Εγγύηση κατασκευαστή: 12 μήνες 

Συσκευή κατάδειξης (mouse) ενσύρματο 

Πληκτρολόγια 
Λογισμικό γραφείου OFFICE ακαδημαϊκής έκδοσης 365  
Professional (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) 
Απαιτείται λογισμικό ασφαλείας και προστασίας 
Χωρητικότητα:2 ΤΒ 
Συμβατότητα Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, 
Apple MacOS X 10.1 ή νεότερο, Linux 2.6 ή νεότερο 
Σύνδεση USB 3.0 
Εγγύηση κατασκευαστή 

AC speed 1200 mpbs 

2 ΤΒ χώρος αποθήκευσης (ετήσιο κόστος) 

Εκτυπωτής 

 

3 

επικοινωνία bluetooth 4.0, Ασύρματη σύνδεση 
1 

1 

4 

4 
 7 

Συμβατότητα Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, 
1 

1 

1 
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13 
Εκτυπωτής υψηλών 
προδιαγραφών/ 
δυνατοτήτων  

Τύπος
Μέγεθος χαρτιού: A4, Legal, Letter 
Ταχύτητα εκτύπωσης: 
έγχρωμη
Ανάλυση 
Μνήμη Εκτυπωτή: 128 MB
Συμβατότητα: Windows
Δυνατότητες: Fax, Mobile Printing Capability
Συνδεσιμότητα:  Ethernet, USB, Wi
Εγγύηση
Αναλώσιμο: toner
 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων

14 
Ολοκληρωμένο 
Σύστημα 
Τηλεδιασκέψεων 

Περιλαμβάνει
(Κατ
ένταση
(Κατ
θορύβου
Display Hub: 
HDMI Type A (x2) (connects to 
USB C (connects to Rally Camera)
USB Type B (connects to meeting room computer)
RJ45 (connects to Table Hub)
Mini XLR (x2)
Powers one or two Rally Speakers
Table Hub:
Single CAT6A cable connection to Rally Display Hub (16.4 ft / 
5m cable included
164 ft (50 m)
Active speaker detection: analyzes audio from up to 7 Mic 
Pods and 56 beams every 8ms
12 Pin connector for Rally Mic Pod; HDMI Type A pass
to Display Hub (x2)
USB Type C; USB Type A (reserved 
Type B (connects to meeting room computer)
Συμβατό
 

15 
Επιπρόσθετο 
Μικρόφωνο Συστήματος 
Τηλεδιασκέψεων 

Συμβατό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων  με 
δυνατότητες καταστολής θορύβου και  

16 Οθόνη Προβολής  
Οθόνη τηλεδιασκέψεων, γιγαντοοθόνη για προβολή 
powerpoint + video + τηλεδιάσκεψη μέσω φορητού (ή 
ασύρματου ή ενσύρματο

16 WIFI Ασύρματο δίκτυο   Κάλυψη του συνόλου των εγκαταστάσεων της Ο.Κ.Ε.

 

Τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας:  

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τύπος: έγχρωμος 
Μέγεθος χαρτιού: A4, Legal, Letter  
Ταχύτητα εκτύπωσης: ≥19ppm μονόχρωμή και ≥4ppm 
έγχρωμη 
Ανάλυση εκτύπωσης: ≥   600x600 DPI 
Μνήμη Εκτυπωτή: 128 MB 
Συμβατότητα: Windows 
Δυνατότητες: Fax, Mobile Printing Capability 
Συνδεσιμότητα:  Ethernet, USB, Wi-Fi 
Εγγύηση κατασκευαστή 
Αναλώσιμο: toner 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων 

Περιλαμβάνει:  
Κατ'ελάχιστον) 2 Ηχεία με μειωμένη παρεμβολή ήχου και

ένταση ήχου 95dB SPL @1W - 100dB SPL @7.5W 
Κατ'ελάχιστον) 2 Μικρόφωνα με δυνατότητες καταστολής

θορύβου και επιλογή Mute 
Display Hub:  
HDMI Type A (x2) (connects to displays) 
USB C (connects to Rally Camera) 
USB Type B (connects to meeting room computer) 
RJ45 (connects to Table Hub) 
Mini XLR (x2) 
Powers one or two Rally Speakers 
Table Hub: 
Single CAT6A cable connection to Rally Display Hub (16.4 ft / 
5m cable included, supports customer-supplied cables up to 
164 ft (50 m) 
Active speaker detection: analyzes audio from up to 7 Mic 
Pods and 56 beams every 8ms 
12 Pin connector for Rally Mic Pod; HDMI Type A pass through 
to Display Hub (x2) 
USB Type C; USB Type A (reserved for future capability); USB 
Type B (connects to meeting room computer) 
Συμβατό με κάμερα Panasonic HC-V800 

Συμβατό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων  με 
δυνατότητες καταστολής θορύβου και  επιλογή Mute 

Οθόνη τηλεδιασκέψεων, γιγαντοοθόνη για προβολή 
powerpoint + video + τηλεδιάσκεψη μέσω φορητού (ή 
ασύρματου ή ενσύρματου Η/Υ)  

Συνδεσιμότητα 

Κάλυψη του συνόλου των εγκαταστάσεων της Ο.Κ.Ε. 

Τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας:   

 

2 

και 

καταστολής 

Single CAT6A cable connection to Rally Display Hub (16.4 ft / 
supplied cables up to 

Active speaker detection: analyzes audio from up to 7 Mic 

through 

for future capability); USB 

1 

Συμβατό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων  με 2 

1 

  



 
 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

Οι εγκαταστάσεις της Ο.Κ.Ε. (Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, Αθήνα)

 

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας:

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

ημερολογιακές ημέρες.  

 

Προϋπολογισμός Έργου: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργ

 

Η παρούσα εργασία ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016

 

Η Ο.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να επιλέξει μεταξύ των υποβληθέντων προσφορών, αλλά μπορεί να 

επαναλάβει τη διαδικασία της προμήθειας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 

 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, Αθήνα). 

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας: 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτείται από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ44110000

Η παρούσα εργασία ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118του Ν. 

8.8.2016). 

Η Ο.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να επιλέξει μεταξύ των υποβληθέντων προσφορών, αλλά μπορεί να 

διαδικασία της προμήθειας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται σε 15 

ευρώ (15.000,00 €) 

χρηματοδοτείται από 

2017ΣΕ44110000). 

στο άρθρο 118του Ν. 

Η Ο.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να επιλέξει μεταξύ των υποβληθέντων προσφορών, αλλά μπορεί να 



 
 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδ

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9

117 43 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: κα. Ιωαννίδου

Τηλ.:  210-9249510

E-mail:  mioannid@scadoke.ondsl.gr

 

Προμήθεια: Προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Προϋπολογισμός: 15.000,00€ 

 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

του ποσού στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και 

από την Ο.Κ.Ε.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος   Αθήνα, 27-02

Αμβροσίου Φραντζή 9    Αρ. Πρωτ.: 2260.00.001/9742

117 43 ΑΘΗΝΑ 

κα. Ιωαννίδου 

9249510 

mioannid@scadoke.ondsl.gr 

, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)

€  

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

του ποσού στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

 

02-2020 

2260.00.001/9742 

τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταβολή 

ποσοτική παραλαβή 



 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδ

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9

117 43 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: κα. Ιωαννίδου

Τηλ.:  210-9249510

E-mail:  mioannid@scadoke.ondsl.gr

 

Προμήθεια: Προμήθεια, εγκατάσταση

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσ

Προϋπολογισμός: 15.000,00€ 

 

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια

εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 19_Α3.3_00) του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠ ΜΔΤ) 2014

2020, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο 

«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014

1492/05.102017). Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια συμπεριλαμβάνοντας το 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

Περιφέρειες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά).

 

Η ανάθεση του Έργου θα γίνει 

Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊ

1 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος   Αθήνα, …………….………

Αμβροσίου Φραντζή 9    Αρ. Πρωτ.: ………………………

117 43 ΑΘΗΝΑ 

κα. Ιωαννίδου 

9249510 

mioannid@scadoke.ondsl.gr 

εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσ

€  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

σύμβαση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας

εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 19_Α3.3_00) του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠ ΜΔΤ) 2014

και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο 

«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (Απόφαση ένταξης 

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια συμπεριλαμβάνοντας το 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

ες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά).

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση του Έργου θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη Σύναψη 

Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

 

…………….………2020 

……………………… 

τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) 

εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού 

εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 19_Α3.3_00) του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠ ΜΔΤ) 2014-

και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο 

«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο 

2020» (Απόφαση ένταξης 

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού 

Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια συμπεριλαμβάνοντας το 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις 

ες που θα προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά). 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη Σύναψη 

όντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 



 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

Αναλυτικά, η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκυκλίους καθώς 

και τις σχετικές αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, ως κατωτέρω:

1. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /8

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. το Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α’/1995), «Δημόσιο Λογιστικό

Διατάξεις» 

3. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13

ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. Διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις

4. το Ν. 4314/ 2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23

2012 (EEL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2015 (Α 297) και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23

5. την με αριθμ. πρωτ. 1492/05.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΕΣ5465ΧΙ8

Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014

6. την υπ. αριθ. 717/11-06

7. την με αριθμ. πρωτ. 2260.00.001/9741 (27

την απευθείας ανάθεση του υποέργου 3 «Τεχνολογικός Εξοπλισμός», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)

 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω:

α. Σύμβαση 

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

δ. Τεχνική Περιγραφή 

ε. Τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές)

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

ημερολογιακές ημέρες.  

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκυκλίους καθώς 

και τις σχετικές αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, ως κατωτέρω: 

ΦΕΚ 147 Α' /8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α’/1995), «Δημόσιο Λογιστικό-Έλεγχος Δαπανών κ.λ.π. 

ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. Διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2015 (Α 297) και 

ς» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) 

την με αριθμ. πρωτ. 1492/05.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΕΣ5465ΧΙ8-ΩΚΨ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014

06-2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

2260.00.001/9741 (27-02-2020) Απόφαση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. για 

την απευθείας ανάθεση του υποέργου 3 «Τεχνολογικός Εξοπλισμός», σύμφωνα με τα 

ο άρθρο 118 του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω:

γ. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

Τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές) 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκυκλίους καθώς 

σεις Έργων, Προμηθειών και 

Έλεγχος Δαπανών κ.λ.π. 

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. Διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2015 (Α 297) και 

ΩΚΨ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 

2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. 

Απόφαση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. για 

την απευθείας ανάθεση του υποέργου 3 «Τεχνολογικός Εξοπλισμός», σύμφωνα με τα 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω: 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται σε 15 



 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

Η καταβολή του συνολικού συμβατικού τιμήματος 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες

που θα του υποδείξει η Ο.Κ.Ε.

εκπόνηση τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για τον έλεγχο της πορείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης και τον έλεγχο των 

και συνολικά του Έργου του Αναδόχου, έχ

Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων

Με την ολοκλήρωση του έργου, 

Αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων

5007919. 

 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι 

Νόμο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

εκτέλεση του Έργου, καθώς και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή τους τ

του για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του με την υποστήριξη τ

συνεργατών του δικής του αυστηρά, αποκλειστικής επιλογής, στους οποίους μπορεί να αναθέσει 

μέρος του αντικειμένου που του ανατίθεται.

Ο Ανάδοχος, εγγυάται για τη διάθεση προσωπικού, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της συμφωνίας, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη 

προσώπων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η καταβολή του συνολικού συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του τεχνολογικού εξοπλισμού από την Ο.Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες

η Ο.Κ.Ε. κατά τη διάρκεια του έργου και την παροχή οδηγιών ως προς την 

εκπόνηση τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Άρθρο 7ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για τον έλεγχο της πορείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης και τον έλεγχο των 

και συνολικά του Έργου του Αναδόχου, έχουν οριστεί Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών

Παραλαβής Παραδοτέων με αποφάσεις της Διοίκησης. 

του έργου, εκδίδεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου του 

Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Ο.Κ.Ε. για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στην Ο.Κ.Ε. για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή το 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε.

εκτέλεση του Έργου, καθώς και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες 

του για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του με την υποστήριξη του προσωπικού του ή / και 

συνεργατών του δικής του αυστηρά, αποκλειστικής επιλογής, στους οποίους μπορεί να αναθέσει 

μέρος του αντικειμένου που του ανατίθεται. 

Ο Ανάδοχος, εγγυάται για τη διάθεση προσωπικού, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

σία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της συμφωνίας, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Ο.Κ.Ε. ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα 

 

στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την 

Ο.Κ.Ε.. 

Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

κατά τη διάρκεια του έργου και την παροχή οδηγιών ως προς την 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για τον έλεγχο της πορείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης και τον έλεγχο των παραδοτέων 

Αξιολόγησης προσφορών και 

εκδίδεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου του 

για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 

για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή το 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με την Ο.Κ.Ε., 

της Ο.Κ.Ε. σχετικά με την 

Επιτροπής Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

υχόν εξωτερικούς συνεργάτες 

του για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ου προσωπικού του ή / και 

συνεργατών του δικής του αυστηρά, αποκλειστικής επιλογής, στους οποίους μπορεί να αναθέσει 

Ο Ανάδοχος, εγγυάται για τη διάθεση προσωπικού, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

σία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της συμφωνίας, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα 



 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προγενέστερη γραπτή σύμφωνη 

γνώμη της Ο.Κ.Ε.. 

 

Η Ο.Κ.Ε. θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

Η Ο.Κ.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέ

αυτός (ο Ανάδοχος) αναλαμβάνει. Θα εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου 

και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το 

έργο του. Κοινοποιεί επίσης σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την 

εκπλήρωση του έργου του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να 

να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 

όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του.

Η Ο.Κ.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη δικαιούμενη αμοιβή του σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 5  της παρούσης.

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σχετικά με την έκπτωση αναδόχου και τη λύση της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα από το 

νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στις μεταξύ τους 

σχέσεις συμφωνείται η τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

. 

 

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν 

εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε 

απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλ

το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο 

δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του, και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί 

με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προγενέστερη γραπτή σύμφωνη 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με το έργο που 

αυτός (ο Ανάδοχος) αναλαμβάνει. Θα εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις 

και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το 

έργο του. Κοινοποιεί επίσης σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την 

εκπλήρωση του έργου του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Εργοδότη προκειμένου 

να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 

όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. 

υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη δικαιούμενη αμοιβή του σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 5  της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σχετικά με την έκπτωση αναδόχου και τη λύση της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα από το 

Άρθρο 11ο 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στις μεταξύ τους 

σχέσεις συμφωνείται η τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας 

Άρθρο 12ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν 

εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε 

απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλ

το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο 

δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του, και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί 

με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. 

 

Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προγενέστερη γραπτή σύμφωνη 

θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. 

που σχετίζονται με το έργο που 

στις εγκαταστάσεις 

και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το 

έργο του. Κοινοποιεί επίσης σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την 

ζητήσει τη συνδρομή του Εργοδότη προκειμένου 

να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 

όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη δικαιούμενη αμοιβή του σύμφωνα με τα 

Σχετικά με την έκπτωση αναδόχου και τη λύση της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα από το ισχύον 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στις μεταξύ τους 

ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν 

εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε 

απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, 

το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο 

δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του, και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί 



 
  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Κωδικός ΟΠΣ:5007919 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή 

εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχ

από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια. Κατά το χρονικό 

διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους 

και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας. Για την 

επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια 

καθίστανται τα δικαστήρια. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Άρθρο 13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή 

εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους 

από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια. Κατά το χρονικό 

διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους 

ώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας. Για την 

επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          Για τον Ανάδοχο

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή 

εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) 

ετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους 

από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια. Κατά το χρονικό 

διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους 

ώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας. Για την 

επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια 

Για τον Ανάδοχο 


