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Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, μεταξύ των
συμβαλλομένων, αφ’ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε) », νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή και Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ δυνάμει της αριθμ.
10035/20162/732/29-7-2010 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εδρεύουσας στην Λ.
Κηφισού 14, Αγ. Ιωάννης Ρέντη και διακριτικό τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ,
συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με την
από130/158/10-2-2011 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε. και αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΣΑΠ/Φ137/2/3-5-2011 Διακήρυξή του με αριθμ 3/11, προκήρυξε Δημόσιο
Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε
όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα έτος.
Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την 6-6-2011, μειοδότης/τρια για την παροχή
των ως άνω υπηρεσιών αναδείχθηκε η άνω αντισυμβαλλομένη εταιρεία καλουμένη
κατωτέρω χάριν συντομίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ.
Ήδη σε εκτέλεση της 1030 απόφασης της 190 συνεδρίασης της 21-9-2011 του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Δημόσιου
Ανοιχτού
διαγωνισμού για
τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων
(μικροδεμάτων)σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ
καθώς και την αρ.1089/194/12-10-2011απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ που προέκυψε
μετά από διαπραγμάτευση των τιμών στην άνω αντισυμβαλλόμενη ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ που εκπροσωπείται
νόμιμα, σύμφωνα με τις άνω καταστατικές διατάξεις αυτής κα ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κάτοικο Ηλιούπολη Αττικής οδός Λουκιανού αρ 8 , ΑΔΤ ΑΒ 530614/59-2006 και ΑΦΜ 113748262 και την ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κάτοικο
Ηλιούπολη Αττικής οδός Λουκιανού αρ 8, ΑΔΤ ΑΒ 530613/5-9-2006 και ΑΦΜ
113748274 ο κ.Βουδούρης Γεράσιμος , με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο
παρόν αναθέτει στην ως άνω εταιρία την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
που προαναφέρθηκαν με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:
α) Η αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) , με παράδοση
αυθημερόν μέχρι 2 κιλά αντί του ποσού των #4,80# ευρώ ανά έγγραφο ή
μικροδέμα, και για κάθε επιπλέον κιλό πέραν των 2 κιλών αντί του ποσού
των #0,50# ευρώ
β) Η αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) , με παράδοση
την επόμενη εργάσιμη μέχρι 2 κιλά αντί του ποσού των #1,48# ευρώ ανά
έγγραφο ή μικροδέμα και για κάθε επιπλέον κιλό πέραν των 2 κιλών αντί
του ποσού των #0,50# ευρώ
γ) Για αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) από πόλη σε
πόλη για την Νησιωτική Ελλάδα βάρους μέχρι 2 κιλών αντί του ποσού των
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#1,55# ευρώ ανά έγγραφο ή μικροδέμα και για κάθε επιπλέον κιλό πέραν
των 2 κιλών αντί του ποσού των #0,80# ευρώ
δ) Για αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) από πόλη σε
πόλη για την Ηπειρωτική Ελλάδα βάρους μέχρι 2 κιλών αντί του ποσού
των #1,50# ευρώ ανά έγγραφο ή μικροδέμα και για κάθε επιπλέον κιλό
πέραν των 2 κιλών αντί του ποσού των #0,65# ευρώ
ε) Για αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε
απομακρυσμένες περιοχές βάρους μέχρι 2 κιλών αντί του ποσού των
#1,55# ευρώ ανά έγγραφο ή μικροδέμα και για κάθε επιπλέον κιλό πέραν
των 2 κιλών αντί του ποσού των #0,80# ευρώ
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των #180.000,00#
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο/Η Ταχυμεταφορέας υποχρεώνεται και δηλώνει ρητά ότι θα προσέρχεται και
να παραλαμβάνει αυθημερόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ Δ/νσεις –
Τμήματα που τον καλούν τα προς αποστολή έγγραφα –αντικείμενα (μικροδεμάτα)
και να τις επιδίδει στους παραλήπτες τους, που θα βρίσκονται σε πόλεις-περιοχές
που εξυπηρετούνται από το Πανελλαδικό Δίκτυο του ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑ.
Στη συνέχεια δηλώνει ρητώς ότι διαθέτει ένα άριστα οργανωμένο αυτόνομο
Πανελλαδικό Δίκτυο το οποίο προσφέρει καλύτερο έλεγχο, καλύτερη εξυπηρέτηση
και μεγαλύτερη ταχύτητα ανταπόκρισης.
β. Ο/Η Ταχυμεταφορέας δηλώνει ότι έχει εγκαταστήσει σύγχρονο Μηχανογραφικό
Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης (track και trace) και εφαρμόζει αυτό για την από
κάθε άποψη ταχύτερη και ασφαλέστερη αποστολή των εγγράφωναντικειμένων(μικροδεμάτων) του ΟΑΕΕ.
γ. Στην συνέχεια Ο/Η Ταχυμεταφορέας δηλώνει ότι στην περίπτωση κατά την οποία
ο ΟΑΕΕ έχει καθημερινές και προγραμματισμένες αποστολές εγγράφωναντικειμένων (μικροδεμάτων) θα γίνεται συνεννόηση εκ των προτέρων τηλεφωνικώς
ή με τηλεμοιότυπο (FAX), ή με E-MAIL και θα καθορίζεται από κοινού η ώρα κάθε
εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας, κατά την οποία θα παραλαμβάνονται από τις
Δ/νσεις –Τμήματα του ΟΑΕΕ τα προς αποστολή έγγραφα-αντικείμενα (μικροδέματα)
από τον ταχυμεταφορέα.
Περαιτέρω δηλώνει ότι υποχρεούται να παραλαμβάνει τα άνω έγγραφαμικροαντικείμενα(μικροδέματα)
σε περίπτωση ομαδικής αποστολής μεγάλου
αριθμού μικροδεμάτων και φακέλων την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προηγηθείσας
τηλεφωνικής ειδοποίησης από τον ΟΑΕΕ .
Ο Ταχυμεταφορέας δηλώνει ότι η παραλαβή των δεμάτων και εγγράφων θα
συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ο
αριθμός των δεμάτων και φακέλων που παραλαμβάνονται από τον ΟΑΕΕ, ο
παραλήπτης, η διεύθυνση παραλήπτη και το βάρος των αντικειμένων και ότι η
αναλυτική κατάσταση θα υπογράφεται τόσο από τον υπάλληλο παραλαβής του
ταχυμεταφορέα όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο επίδοσης του ΟΑΕΕ σε δύο
αντίγραφα.
Ο/Η ταχυμεταφορέας δηλώνει ότι η παράδοση θα πραγματοποιείται στην
διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, με επίδειξη
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των
στοιχείων της ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής.

ΟΑΕΕ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ

12 /2009

-

3-

ΑΡΘΡΟ 3
Α. Η πληρωμή του/της ταχυμεταφορέα θα γίνεται στις αρχές του επόμενου
μήνα και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά .
- Τιμολόγιο εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή
- Εφόσον δεν υπάρχει τιμολόγιο, Εξοφλητική απόδειξη
- Αναλυτική
μηνιαία κατάσταση των υπό διακίνηση φακέλων και
μικροδεμάτων στην οποία στο σύνολο θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος
των αποστολών ,το ΦΠΑ, και το συνολικό ποσό .
- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ.
- Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας
βαρύνουν τον Μειοδότη, ήτοι:
- Κάθε τιμολόγιο αγοράς θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες
βαρύνουν αποκλειστικά τον μεταφορέα ( 3,072% υπέρ ΜΤΠΥ κλπ ) και
παρακράτηση φόρου , σύμφωνα με το Ν.2198/94 .
ΑΡΘΡΟ 4
Εάν μετά πάροδο δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση των Διευθύνσεων ή
των Τμημάτων του ΟΑΕΕ για παραλαβή εγγράφων - μικροδεμάτων, δεν έχει γίνει
παραλαβή , θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση υπέρ του ΟΑΕΕ ποινικής
ρήτρας ίσης με ποσό #100# Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης το οποίο
ποσό θα εισπράττεται από το λαβείν του ταχυμεταφορέα χωρίς άλλη δικαστική
ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ αλλά μόνο με απλό έγγραφο της αρμόδιας
Υπηρεσίας (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) κοινοποιούμενο στον ταχυμεταφορέα.
Εάν μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής δεν
έχει γίνει η παραλαβή των εγγράφων-μικροδεμάτων από τις Δ/νσεις και Τμήματα
του ΟΑΕΕ θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή από τον ΟΑΕΕ ποινικής
ρήτρας ποσού #100# € για κάθε δέμα και για κάθε ημέρα καθυστέρησης , το
οποίο ποσόν θα εισπράττεται από το λαβείν του ταχυμεταφορέα χωρίς άλλη
δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ αλλά μόνο με ένα απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας κοινοποιούμενο στον αντισυμβαλλόμενο.
Στην
περίπτωση
απώλειας εγγράφων - μικροδεμάτων που
οφείλεται
αποδεδειγμένα στον Μειοδότη επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο
της αξίας των εγγράφων- μικροδεμάτων που απωλέσθησαν το οποίο ποσό θα
εισπράττεται από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Μειοδότη υποχρεουμένου
αμέσως μόλις λάβει έγγραφο από την Υπηρεσία να προσέλθει και να
συμπληρώσει το ποσόν της Εγγύησης. Σε περίπτωση επιβολής ποινικής
ρήτρας κατ΄ επανάληψη για παράβαση των παραπάνω όρων ο ΟΑΕΕ
επιφυλάσσει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Μειοδότη.
Η άνω ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΑΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ.
κοινοποιούμενη στον αντισυμβαλλόμενο.
ΑΡΘΡΟ 5
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Ο/Η ταχυμεταφορέας θα έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης. Αν κάποια αποστολή δεν πραγματοποιήθηκε καθ’ ολοκληρίαν ή αν
χάθηκε κάποιο δέμα ή έγγραφο του Ο.Α.Ε.Ε., τότε την ευθύνη εξολοκλήρου φέρει
o/η ανωτέρω αντισυμβαλλόμενος/η ταχυμεταφορέας , οποίος υποχρεούται και στην
πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημιάς (άμεσης ή έμμεσης) του ΟΑΕΕ , πέραν της
επιβολής των ως άνω κυρώσεων .

ΑΡΘΡΟ 6
Ο/Η Ανάδοχος υποχρεώνεται να υπογράψει την παρούσα σύμβαση εντός του
χρόνου ο οποίος ορίζεται από την ανωτέρω απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 7
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ετήσια (ενός χρόνου) και αρχίζει
από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. ,στoν/στην
Ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι ο/η μειοδότης/τρια έχει υποβάλλει στην Επιτροπή
Διαγωνισμού εντός της νόμιμης προθεσμίας τα νόμιμα δικαιολογητικά. Για την
κατακύρωση σ΄αυτόν/ήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της
σύμβασης ταχυμεταφοράς η οποία λήγει την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του
επόμενου χρόνου απαιτούνται τα ανωτέρω. Με την ανακοίνωση της απόφασης του
ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, η δε υπογραφή της παρούσας
σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα (Δηλαδή από 01-11-2011 έως
31-10-2012).
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται από το κατακυρωτικό
έγγραφο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, παρέχεται στον ΟΑΕΕ το
δικαίωμα, όπως με απόφαση του ΔΣ αυτού κηρύξει έκπτωτο τον ταχυμεταφορέα.
Με την ίδια διαδικασία, ο ταχυμεταφορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
παρέλαβε ή και δεν παρέδωσε τα έγγραφα - μικροδέματα μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και του επιβάλει
αθροιστικώς ή διαζευκτικώς τις παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Ανάθεση της αποστολής των εγγράφων-μικροδεμάτων σε βάρος του εκπτώτου
ταχυμεταφορέα είτε στους υπόλοιπους Διαγωνιζόμενους 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. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία στον ΟΑΕΕ ή το
τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
ταχυμεταφορέα.
Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα αποστολή εγγράφων-μικροδεμάτων, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε πρόσφορο στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και
σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ταχυμεταφορέα από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο
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αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για
παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ.
δ. Καταλογισμός στον Μειοδότη ποσού ίσου με το 10% της αξίας των αποστολών,
για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος , όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα
έγγραφα – μικροδέματα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού , ανεξάρτητα εάν τελικά 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.
ε. Είσπραξη εντόκως από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση
του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
έκδοσης της εντολής προς πληρωμή από τον ΟΑΕΕ 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.
στ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα έγγραφα-μικροδέματα μεταφερθούν και
παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν
μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται σε βάρος του ταχυμεταφορέα εκτός των
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 Κ.
Π. Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. Εκτός από τις
κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο
ταχυμεταφορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει σε βάρος του
ΟΑΕΕ από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
Ο/Η ταχυμεταφορέας κατέθεσε σήμερα στον Ο.Α.Ε.Ε. την υπ’ αρίθ.
GRH090435 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK ποσού # 14635,00# € λόγω
εγγύησης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα
παραμείνει στην Υπηρεσία καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ετήσια (ενός χρόνου) και αρχίζει από την
ανακοίνωση της

κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. στον/την

ταχυμεταφορέα για την ανάθεση σ’ αυτήν της σύμβασης ταχυμεταφοράς και λήγει
την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του επόμενου χρόνου. Με την ανακοίνωση της
απόφασης του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, η δε υπογραφή
της παρούσας σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα( Δηλαδή από
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01-11-2011 έως 31-10-2012).

ΑΡΘΡΟ 10
Ο/Η ταχυμεταφορέας υποχρεώνεται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς
όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν
ουσιώδεις οποιαδήποτε δε παράβαση από μέρους του όρου της παρούσας θα δίνει
το δικαίωμα στον ΟΑΕΕ να καταγγείλει άμμεσα και αζημίως την παρούσα. Επίσης
ο ταχυμεταφορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται
προς τις υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Ε.(Τμήμα Προμηθειών) για την από κάθε άποψη
καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ’ αυτήν έργου.
ΑΡΘΡΟ 11
Ο ταχυμεταφορέας ευθύνεται για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα του ΟΑΕΕ ή
βλάβη ή απώλεια που ήθελε συμβεί σε υπαλλήλους ή επισκέπτες του ΟΑΕΕ
(εξαιρουμένων των υπαλλήλων ή εκπροσώπων του ταχυμεταφορέα) αν τέτοια
βλάβη ή απώλεια ή ζημιά προκληθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο κατά την παροχή των
υπηρεσιών που αφορά η παρούσα ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του
ταχυμεταφορέα ή των υπαλλήλων του, την ευθύνη όλων αυτών φέρει ο
ταχυμεταφορέας ο οποίος είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε άμεσης
ή έμμεσης θετικής ή αποθετικής ζημιάς σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και
μετά τη λήξη της και, εφόσον απορρέει από αυτήν) μεταξύ του ΟΑΕΕ και του
ταχυμεταφορέα και αφορά ( ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την
ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή / και την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται
καταρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΕΕ, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ. Σ. του
ΟΑΕΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η
οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής ή
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2672/1998 άρθρο 14. Εάν το ΔΣ του ΟΑΕΕ δεν
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δυο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής
της ή αν ο ταχυμεταφορέας δεν αποδεχθεί την απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση μεταφοράς ή θα
σχετίζεται μ’ αυτήν και δε θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Ο ταχυμεταφορέας δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους
απαιτήσεις του κατά του ΟΑΕΕ χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΣ του ΟΑΕΕ.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί
κρατικών προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 12

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 & 4
του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13
Επί της παρούσας ισχύουν:
1)Την

απόφαση

αριθ 130/158/10-2-2011

του Δ. Σ. του Ο.Α.Ε.Ε

που

αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού.
2)Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,αναλογικά
εφαρμοζόμενο.
3)Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.Α) «προμήθειες του Δημοσίου
τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95
(ΦΕΚ 145/Α/95) υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.
4)Το Νόμο 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
5)Τα άρθρα 101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/29-112006), Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του
Ο.Α.Ε.Ε.
6)Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) περί Οργανωτικής και
Λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις.
7)Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006) Οργανισμός του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ)».
8)Τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/22-2-2007) «Αρμοδιότητες του
Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».
9)Την υπ’αριθ Φ10035/19883/1485/29-7-2008 Απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί διορισμού του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
Και την αρ.10035/20162/732/29-7-2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού του Διοικητή.
10)Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27/27-11-1995) «Περί δημοσίου
λογιστικού».
11)Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 ΟΑΕΕ (ΦΕΚ 28-12-2005) (Καταστατικό του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών).
12) Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων,
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 2007/66/ΕΚ ».
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13)Τις διατάξεις του Π.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/19-7-1974).
14)Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994)
«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις».
15)Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα
Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
16)Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
17)Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 18130/11-11-2007 απόφασης του Υπουργού
Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών) ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης)
που έχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου (ΦΕΚ Β 1226/17-7-2007).
18). Τον Ν.2668/18-12-1998(ΦΕΚ282/Α/98) «Οργάνωση του τομέα παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
19). Τον Ν.3185/26-9-2003 «Τροποποίηση του Ν.2668/1998(ΦΕΚ282/Α/98),
εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις
20). Τις διατάξεις του Νόμου 3861/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα
σύμβαση και αφού αναγνώστηκε
και βεβαιώθηκε από εμάς τους
συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΥΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
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