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Στην Αθήνα σήμερα την 7η του μηνός Αυγούστου τους έτους 2015 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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ του ΠΕΤΡΟΥ, δυνάμει της αριθ. Φ10035/οικ.15421/4427/9-4-2015 

Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και αφ’ ετέρου της στην 

Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 312 εδρεύουσας Ανωνύμου Εταιρείας 

με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και  το διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» (αριθμός  Γ.Ε.ΜΗ 

375501000, πρώην ΑΡ. ΜΑ.Ε 13966/06/Β/86/95, ΑΦΜ 094149709, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ), που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

του Δ.Σ. κο Ιωάννη Μερτζάνη, δυνάμει της από 02-07-2015 Ανακοίνωσης Καταχώρησης 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

Με την από 01/08/2014 Σύμβαση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης 

Μηχανογραφικού Εξοπλισμού H/W και S/W του ΟΑΕΕ και Τομέων, που υπεγράφη μεταξύ 

των ανωτέρω συμβαλλομένων, καθορίζονται οι όροι με τους οποίους η ως άνω εταιρεία 

αναλαμβάνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου. Η εν λόγω σύμβαση λήγει στις 

31/07/2015.  

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 61/4/24-6-2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εγκρίθηκε η 

μονομερής παράταση της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΕ και της εταιρείας 

«SPACE HELLAS A.E.» για το έργο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

μηχανογραφικού εξοπλισμού του Ο.Α.Ε.Ε. και Τομέων, με τους ίδιους όρους και για 

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 01/08/2015 έως και 30/09/2015. 

Η δαπάνη των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού 

εξοπλισμού ορίζεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και 

ογδόντα έξι λεπτών #21.219,86# € πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών 
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σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης για δύο (2) μήνες, ήτοι 

#10.609,93# ευρώ μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας παράτασης σύμβασης, η 

Ανάδοχος  κατέθεσε:  

1) φορολογική ενημερότητα, 

2) ασφαλιστική ενημερότητα, 

3) την υπ’ αριθ. 150/705113-1 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, 

συνολικής αξίας #1.061,00# €, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 

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

εξέδωσε, μετά την λήξη της δίμηνης παράτασης και την τήρηση των όρων της παρούσας 

σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης).       

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τους όρους της  άνω εγκριτικής 

απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και από την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ.Φ124/396/10-

7-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης.                                   

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 01/08/2014 Σύμβαση που υπεγράφη 

μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων. 

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε το παρόν σε 

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

και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

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