
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε111)

Στην  Αθήνα  σήμερα,  την  16  του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους  2016  μεταξύ  των

συμβαλλομένων,  αφ’  ενός  μεν  του  ν.π.δ.δ.  με  την  επωνυμία  “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ.

22  (Α.Φ.Μ.  998554158,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών)  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  το  Διοικητή  και

Πρόεδρο του Δ.Σ.  αυτού κο ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ,  σύμφωνα με  τη  με  αριθμό

Φ10035/47219/12902/23-10-2015 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφ' ετέρου δε της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “MELLON

TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, που εδρεύει στον Πειραιά,

Λεωφόρος  Αθηνών-Πειραιώς  αριθμ.  74Α (ΑΡ.Μ.Α.Ε.38474/01/Β/97/338,  ΓΕΜΗ  002582201000,

Α.Φ.Μ. 094463320, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ), σύμφωνα με την σχετική αρ. πρωτ. 56208/12-8-2015

ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη του Νικολάου, Δ/νοντα Σύμβουλο και κ. Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλου

του Νικολάου, Δ/ντή Πωλήσεων της εταιρείας, (ΦΕΚ 903/12-2-2015 τ. Καταχώρισης Πράξεων και

στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και στο εξής θα καλείται για λόγους

συντομίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, του ν.

2286/1995  και  του  Π.Δ.  118/2007  και  ύστερα  από  την  από  αρ.  πρωτ.  ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ121/168/

6-11-2015  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  με  τη  με  αριθμό  196/10/

11-11-2015  απόφασή  του,  αποφάσισε  ομόφωνα  και  ενέκρινε  την  απευθείας  ανάθεση  της

προμήθειας  40.000  Ευρωπαϊκών  καρτών  ασθενείας  (Ε111),  χωρίς  μικροεπεξεργαστή,  στην

ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία στην τιμή των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #3.600,00# € πλέον

Φ.Π.Α. 

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

απόφαση  του  Δ.Σ.  αυτού,  την  ως  άνω  προμήθεια  στην  Ανώνυμη  Εταιρεία  με  την  επωνυμία

“ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”  και  το  διακριτικό  τίτλο  “MELLON

TECHNOLOGIES”, όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  και  η  οποία  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  τη

συγκεκριμένη προμήθεια,  σύμφωνα με την από 5-10-2015 προσφορά της  με  τους  παρακάτω

ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  40.000  PVC ISO 7810  Ευρωπαϊκών

καρτών ασθενείας (Ε111) με ταινία υπογραφής, χωρίς μικροεπεξεργαστή, όπως περιγράφονται

ακολούθως.
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Προδιαγραφές κάρτας

Υλικό : PVC (Polyvinyl Chloride- Polyvinyl Acetate)

Διαστάσεις : 3.375’Χ2.125’ (85,60mm X 53,98mm)

Κλίση γων : 0.1215’ (3.18mm)

Πάχο : 0.030’ (0.76mm)

Επεξεργασία επιφάνειας : Over laminated and press polished**

**  Η  συγκεκριμένη  επεξεργασία  θα  πρέπει  να  καθιστά  δυνατή  τη  μετέπειτα  εκτύπωση

μεταβλητών στοιχείων στην κάρτα.

ΑΡΘΡΟ 2.  ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων

ευρώ  #3.600,00#  €  πλέον  Φ.Π.Α.,  η  προσφερθείσα  δηλαδή  από  την  Προμηθεύτρια  τιμή,

σύμφωνα με την από 5/10/2015 οικονομική προσφορά της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό

196/10/11-11-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 

Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία

αυξομείωση  ή  αναπροσαρμογή από  καμία  αιτία,  ούτε  από  τυχόν  αυξομείωση των τιμών των

υλικών ή των ημερομισθίων. Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται  η αξία των υλικών που θα

χρησιμοποιηθούν,  η  όλη  δαπάνη  της  εργασίας,  το  εμπορικό  και  εργολαβικό  κέρδος  της

Προμηθεύτριας, καθώς και τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά του υλικού από τις

εγκαταστάσεις της Προμηθεύτριας στην αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε. επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως

αριθμ. 47 και Αλμυρίδος αριθμ. 3-5 στα Καμίνια,  όπου και  θα παραδοθεί,  καθώς και τα έξοδα

ασφάλισης κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την τοποθέτησή

τους στους χώρους, που θα υποδειχθούν στην ανωτέρω αποθήκη του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ

Η Προμηθεύτρια  υποχρεούται  να  εκτυπώσει  και  να  παραδώσει  τις  Ευρωπαϊκές  κάρτες

ασθενείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της σύμβασης και συγκεκριμένα ολόκληρη η ποσότητα των

υπό προμήθεια Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας θα πρέπει να φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές,

όπως αυτές καθορίσθηκαν με τη με αριθμό 190/18-6-2003 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής

για το έτος 2016 και σύμφωνα με την από 5/10/2015 προσφορά της Προμηθεύτριας. Για το λόγο

αυτό, η Προμηθεύτρια υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε εκτύπωση να προσκομίζει υποχρεωτικά

το ηλεκτρονικό δοκίμιο για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. 

Ρητώς συμφωνείται  με  το παρόν ότι  κάθε,  οιασδήποτε μορφής και  φύσης κακοτεχνία,

ελάττωμα ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από τον βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως
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ο Ο.Α.Ε.Ε. αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια  Ευρωπαϊκών καρτών

ασθενείας.

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  υλοποίησης  της  προμήθειας,  η  Προμηθεύτρια  υποχρεούται  να

συνεργάζεται στενά με τον Ο.Α.Ε.Ε. και να λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του

σχετικά με τις υπό προμήθεια Ευρωπαϊκές κάρτες ασθενείας.       

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται με δικά της έξοδα να ασφαλίσει τις υπό προμήθεια Ευρωπαϊκές

κάρτες ασθενείας (Ε111), κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι την

τοποθέτησή τους, στους χώρους που θα της υποδειχθούν στην αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε. επί των οδών

Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 47 και Αλμυρίδος αριθμ. 3-5 στα Καμίνια, τηλ. 2104134655, σε κάθε δε

περίπτωση τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειάς τους φέρει μέχρι την τοποθέτηση τους στον

παραπάνω χώρο αποκλειστικά η Προμηθεύτρια.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε

άλλη  αιτία  κατά  την  εκτέλεση  της  Προμήθειας  αποκλειστικά  υπεύθυνης  καθισταμένης  της

προμηθεύτριας.  Ο  Ο.Α.Ε.Ε.  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της προμηθεύτριας ή σε τρίτους.  

ΑΡΘΡΟ 4.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

με  αριθμό  0407092610/Β΄/28-1-2016  εγγυητική  επιστολή  της  Εθνικής  Τράπεζας, συνολικού

ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ #180.00,00# €, 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  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  και  την  τήρηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης

(εκτέλεση της σύμβασης) και την οριστική παραλαβή των Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας από την

Επιτροπή Παραλαβών.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Η παραλαβή των Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας (Ε111), χωρίς μικροεπεξεργαστή, θα γίνει

από  Επιτροπή  Παραλαβής  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  η  οποία  και  θα  συντάξει  το  Πρακτικό  Οριστικής

Παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοθέντων καρτών. Εάν

το σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και

τα δείγματα της υπηρεσίας, θα απορρίπτεται.

Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη

προθεσμία  για  την αντικατάσταση από την  Προμηθεύτρια  των  Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας

(Ε111), που απορρίφθηκαν, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί.           
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Αν η Προμηθεύτρια δε δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτη,

ως  προς  το  μέρος  της  προμήθειας,  που  απορρίφθηκε  (μέρος  ή  σύνολο)  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αν  η  αντικατάσταση  γίνει  μετά  τη  λήξη  της  δοθείσης  προθεσμίας  θεωρείται  ως

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Σε  περίπτωση,  που διαπιστωθεί,  εκ των υστέρων και  κατά τη χρήση των  Ευρωπαϊκών

καρτών ασθενείας (Ε111) από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε., ότι αυτές δεν έχουν τη συμφωνηθείσα

καλή ποιότητα ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα τυχαία, ενώ κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή

τους ευρέθησαν καλώς, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να αντικαταστήσει τις Ευρωπαϊκές κάρτες

ασθενείας (Ε111), που δεν είχαν την καλή ποιότητα ή να εκτυπώσει και προσκομίσει αυτές, που

δεν ευρέθησαν στη σωστή (συμβατική) ποσότητα, χωρίς δαπάνη για τον Ο.Α.Ε.Ε., σε προθεσμία

που  θα  ορισθεί  από  το  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  διαφορετικά  η  Προμηθεύτρια  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες από τη σύμβαση και το νόμο κυρώσεις.

Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  Παραλαβής  απορρίψει  τις  υπό  προμήθεια  Ευρωπαϊκές

κάρτες ασθενείας (Ε111) θα πρέπει να αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που

παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω προμήθεια των Ευρωπαϊκών

καρτών  ασθενείας  (Ε111)  στον  Ο.Α.Ε.Ε.  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριάντα  (30)

ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου ανάθεσης

της προμήθειας,  στην  αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε.  επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 47 και

Αλμυρίδος αριθμ. 3-5 στα Καμίνια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ.- 14.00 μ.μ.

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, ήτοι

την Αποθήκη του Οργανισμού, όπου θα παραδοθεί η προμήθεια και την Επιτροπή Παραλαβής, για

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις Ευρωπαϊκές κάρτες ασθενείας (Ε111), τουλάχιστον

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Β.  Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  της

Προμηθεύτριας, που υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, μπορεί

να παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας (Ε111) μέχρι

το ¼ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα

παράτασης  ή  εάν  λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος  χωρίς  να  παραδοθούν  οι

Ευρωπαϊκές κάρτες ασθενείας, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτος.

Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του

Ο.Α.Ε.Ε.,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  μετατίθεται  σε  περίπτωση
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σοβαροτάτων  λόγων,  που  συνιστούν  αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης  παράδοσης  των

Ευρωπαϊκών καρτών ασθενείας ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Προμηθεύτρια που επικαλείται

ανωτέρα  βία  υποχρεούται,  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  τα  αναφέρει

εγκαίρως  ήτοι  εντός  δέκα  (10)  ημερών και  εγγράφως  και  να  προσκομίσει  στην  υπηρεσία  τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που η Προμηθεύτρια μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει εγκαίρως

τα  περιστατικά  και  δεν  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα  αποδεικτικά  στοιχεία,  στερείται  του

δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  παράδοσης  της  προμήθειας  από  την  Προμηθεύτρια  στους

χρόνους και  στον τόπο που ορίζεται  στην παρούσα σύμβαση,  καθώς και  στην περίπτωση μη

προσήκουσας εκτέλεσης και παράδοσης της προμήθειας, σύμφωνα και πάλι με τους όρους της

παρούσας, αλλά και στην περίπτωση άρνησης της Προμηθεύτριας να εκτελέσει οποιοδήποτε από

τα επιμέρους τμήματα της προμήθειας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας,

θα επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, αθροιστικά ή διαζευκτικά: 

α.  Η  Προμηθεύτρια  κηρύσσεται  έκπτωτη  από  την  παρούσα  σύμβαση  και  από  κάθε

δικαίωμα που γενικά απορρέει από αυτήν.

β. Παρακρατείται η οφειλόμενη στην Προμηθεύτρια αμοιβή.

γ. Γίνεται κατάπτωση της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης υπέρ του

Ο.Α.Ε.Ε.

δ. Ο Ο.Α.Ε.Ε. διατηρεί, επιπλέον των παραπάνω κυρώσεων και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα

αποζημίωσής του (θετικής ή αποθετικής) για ζημίες, που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την

άρνηση ή αδυναμία της Προμηθεύτριας να εκτελέσει πλήρως ή προσηκόντως τη σύμβαση, καθώς

και κάθε άλλο δικαίωμα που του παρέχεται από την οικεία νομοθεσία και τον Κ.Π.Δ. ως προς την

επιβολή προστίμων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας

σύμβασης, οριζομένων όλων ως ουσιωδών, από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, παρέχει το

δικαίωμα  στον  άλλο  να  καταγγείλει  αζημίως  τη  σύμβαση,  μετά  από  προηγούμενη  έγγραφη

ειδοποίηση, προ δέκα (10) ημερών.

Β. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε

περίπτωση που η Προμηθεύτρια:

α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την παράδοση των παραδοτέων. 
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Γ. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι’ αυτόν, χωρίς την τήρηση

προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την Προμηθεύτρια και με αυτοδίκαιη κατάπτωση

της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης,  εάν  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της

Σύμβασης η Προμηθεύτρια τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης η Προμηθεύτρια:

α) είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ο.Α.Ε.Ε. όλες τις κάρτες που έχει στη διάθεσή

της.

β) δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες

που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 9.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή της προμήθειας και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, που ισχύουν για το Δημόσιο

και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:        

α.- Τιμολόγιο της Προμηθεύτριας, που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους,

σύμφωνα με τη σύμβαση και το οποίο θα εκδοθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή της προμήθειας.

β.- Φορολογική ενημερότητα.

γ.- Ασφαλιστική ενημερότητα.

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

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

ε.-  Τα  τιμολόγια  υπόκεινται  στις  νόμιμες  κρατήσεις,  που  βαρύνουν  αποκλειστικά  την

Προμηθεύτρια 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ. παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τον Ν. 2198/94.

ζ.- Η Προμηθεύτρια επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 

Ο. Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1293 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 10.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Απαγορεύεται  στην  Προμηθεύτρια  να  αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  ή  το  σύνολο  των

υπηρεσιών  του  που  προκύπτουν  από  τη  σύμβαση,  υπεργολαβικά  σε  τρίτον,  χωρίς  έγγραφη

συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 11.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  την  Προμηθεύτρια  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  των

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη

συναίνεση του Ο.Α.Ε.Ε.
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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 παρ. 4 του Π.Δ.

118/07.   

ΑΡΘΡΟ 13.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία

της  παρούσας  σύμβασης  αποκλειστικά  αρμόδια  ορίζονται  τα  Δικαστήρια  της  Αθήνας  και

εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007,

το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, η Υπουργική Απόφαση 129/2534/20.1.2010, το άρθρο 101 του

Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., το άρθρο 2 του Π.Δ. 38/2007

και  το  Π.Δ.  113/2010  περί  αναλήψεως  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες  ΔΙΟΙΚ.Φ124/612/

19-11-2015 και ΔΙΟΙΚ.Φ124/45/11-1-2016, η με αριθμό 196/10/11-11-2015 απόφαση του Δ.Σ.

του Ο.Α.Ε.Ε. και η από 5-10-2015 προσφορά της Προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας σύμβασης.

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στην

παρούσα, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, έλαβε δε δύο (2) των πρωτοτύπων ο

Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) των πρωτοτύπων η Προμηθεύτρια και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                 ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ       

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

               ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ  

                                                                  

                                                                 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                         1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

                                                        

                                                                       2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ      
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