
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 23η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, μεταξύ αφενός μεν

του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)»,

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή και

Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΚΙΡΗ, δυνάμει της με αριθμό Φ10035/47219/12902/

23-10-2015  απόφασης  του  Υφυπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης   (ΦΕΚ 775/02-11-2015),  αφετέρου δε  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία

“ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.’’ και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΤΑ  Courier’’, που εδρεύει στην Αθήνα,

Λ. Βουλιαγμένης αριθ.  115-117  και εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ του

Εμμανουήλ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και τη σχετική ανακοίνωση, που έχει

δημοσιευτεί  στο ΦΕΚ 5842/12-9-2013,  συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως

αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)”,  με  τη  με αριθμό

10/2015 προκήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο “Αποστολές

εγγράφων  και  αντικειμένων  (μικροδεμάτων)  σε  όλη  την  Ελλάδα,  όπου  υπάρχουν  Δ/νσεις  και

Τμήματα του ΟΑΕΕ”, για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισθείσα

δαπάνη εξήντα χιλιάδες ευρώ #60.000,00# € πλέον Φ.Π.Α.

Διενεργηθέντος  του  διαγωνισμού  την  8/1/2016,  μειοδότρια  αναδείχθηκε  η  Ανώνυμη

Εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. και δυνάμει της με αριθμό 51/14/3-2-2016

απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανωτέρω εταιρεία

και της ανατέθηκε, το ως άνω έργο, σύμφωνα με την από 7/1/2016 προσφορά της.

Ήδη  σε  εκτέλεση  της  ως  άνω  απόφασης  ο  Οργανισμός,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται,

αναθέτει στην Ανάδοχο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το ως άνω έργο, το οποίο και αναλαμβάνει να

εκτελέσει, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΑΕΕ, αναθέτει και η Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του

έργου “Αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν

Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ”, σύμφωνα με την από 7/1/2016 προσφορά της σε συνδυασμό με

τους όρους της με αριθμό 10/2015 προκήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία

υπογραφής της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των εξήντα χιλιάδων

#60.000,00# € ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (23%) δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #13.800,00# €

ήτοι συνολικά στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #73.800,00# €.

Ειδικότερα η αναλυτική κατάσταση του κόστους έχει ως εξής:

α) Η αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) εντός πόλης, με παράδοση αυθημερόν

αντί του ποσού των 4,70 € ευρώ ανά έγγραφο ή μικροδέμα πλέον Φ.Π.Α. (23%) ποσού 1,08 €

ευρώ και συνολικά ποσού 5,78 € ευρώ ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, βάρους μέχρι 2 κιλά, αντί

του ποσού των 1,48 € ευρώ ανά έγγραφο ή μικροδέμα πλέον Φ.Π.Α. (23%) ποσού 0,34 € ευρώ και

συνολικά ποσού 1,82 € ευρώ και για κάθε επιπλέον κιλό, πέραν των δύο (2) κιλών, αντί του ποσού

των 0,50 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (23%) ποσού 0,12 € ευρώ και συνολικά ποσού 0,62 € ευρώ και για

αυθημερόν παράδοση και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β) Για αποστολή εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) από πόλη σε πόλη για την Νησιωτική

ή Ηπειρωτική Ελλάδα, με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, καθώς και με παράδοση σε

απομακρυσμένες περιοχές εντός επτά (7) ημερών βάρους μέχρι 2 κιλά αντί του ποσού των 1,50 €

ευρώ, ανά έγγραφο ή μικροδέμα, πλέον Φ.Π.Α. (23%) ποσού 0,35 € ευρώ και συνολικά ποσού

1,85 € ευρώ και για κάθε επιπλέον κιλό, πέραν των 2 κιλών, αντί του ποσού των  0,65 € ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. (23%) ποσού 0,15 € ευρώ και συνολικά ποσού 0,80 € ευρώ.

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θεωρώντας το ως άνω

τίμημα εύλογο, δίκαιο, αληθές και επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο

τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι κάθε είδους δαπάνες της

Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον ΟΑΕΕ, αλλά και

οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμολόγηση των διακινηθέντων εγγράφων-αντικειμένων (μικροδεμάτων) του ΟΑΕΕ θα

γίνεται, ανά μήνα, συγκεντρωτικά, κατά κλίμακα βάρους και τόπο προορισμού και θα συνοδεύεται

από αναλυτικές καταστάσεις διακίνησης του ΟΑΕΕ ανά Υπηρεσία Πανελλαδικά. 
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Η  αμοιβή  της  Αναδόχου  θα  υπολογίζεται  και  θα  καταβάλλεται  απολογιστικά  για  τις

υπηρεσίες που θα παρέχει.

Η πληρωμή της Αναδόχου, θα γίνεται, ανά μήνα, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων

δικαιολογητικών ήτοι:

  - Τιμολόγιο.

- Αναλυτική μηνιαία κατάσταση των υπό διακίνηση φακέλων και μικροδεμάτων, στην οποία θα

αναγράφεται αναλυτικά ο αριθμός του, το βάρος του, ο τόπος παραλαβής και προορισμού τους,

το κόστος των αποστολών, το Φ.Π.Α. και το συνολικό ποσό.      

 - Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 - Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ.

 - Επί  του τιμήματος επιβάλλονται  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  οι  οποίες βαρύνουν αποκλειστικά την

Ανάδοχο.      

Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.

Από την αμοιβή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΟΑΕΕ Κ.Α.Ε. 0831 του προϋπολογισμού των ετών 2016-2017 του ΟΑΕΕ

σύμφωνα με τις ΔΙΟΙΚ.Φ124/636/10-12-2015 & ΔΙΟΙΚ.Φ124/44/11-1-2016 αποφάσεις ανάληψης

υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την με αριθμό 41-023886  εγγυητική επιστολή της  Εθνικής

Τράπεζας συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ #3.000,00# €, που αντιπροσωπεύει το 5% του

συμβατικού  τιμήματος,  χωρίς  Φ.Π.Α.,  για  την  καλή  και  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  των  όρων  της

σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση

του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Η Ανάδοχος,  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  υποχρεούται  να συνεργάζεται

στενά με  τον  ΟΑΕΕ,  υποχρεούται  δε  να λαμβάνει  υπόψη τις  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  του

σχετικά με την εκ μέρους του εκτέλεση των υπηρεσιών.

β) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει αποκλειστικά από προσωπικό της Αναδόχου, το οποίο θα πρέπει

να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο, εγγυάται δε για τη διάθεση του αναφερόμενου στην
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προσφορά  του  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  του  έργου.  Η  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά

υπεύθυνη για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού της.

γ) Η Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας

ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτήν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της

σύμβασης, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον ΟΑΕΕ ή σε

τρίτους από τη μη τήρηση της νομοθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποκατάστασή της.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό της καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης.

δ) Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη

αιτία  κατά  την  εκτέλεση  ή  επ'  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  του  έργου  και  δεν  έχει  υποχρέωση

καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή για οποιαδήποτε αμοιβή στο

προσωπικό της αναδόχου ή τρίτων.

ε) Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά

με την εκτέλεση του έργου που της ανατίθεται.

στ) Η Ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται και να παραλαμβάνει,  αυθημερόν, από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (Δ/νσεις-Τμήματα),  ανά την Ελλάδα, που την καλούν, τα προς αποστολή

έγγραφα και μικροδέματα και να τα επιδίδει στους παραλήπτες τους, που θα βρίσκονται σε πόλεις-

περιοχές, που εξυπηρετούνται από το πανελλαδικό δίκτυο του, που δηλώνει ρητά στην προσφορά

του ότι διαθέτει.

ζ) Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα έγγραφα και αντικείμενα (μικροδέματα),  εντός πόλης,

αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  έγγραφα  και  αντικείμενα  (μικροδέματα),  που

αποστέλλονται  από  πόλη  σε  πόλη,  αφενός  μεν  αυτά  που  αποστέλλονται  στην  Νησιωτική  ή

Ηπειρωτική  Ελλάδα  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα,  αφετέρου  δε  αυτά  που  αποστέλλονται  σε

απομακρυσμένες περιοχές εντός επτά (7) ημερών.

η) Η Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης (track και trace)

και να έχει σύγχρονο Μηχανογραφικό Σύστημα.

θ) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο ΟΑΕΕ, έχει καθημερινές και προγραμματισμένες αποστολές,

υποχρεούται  να  έρχεται  σε  συνεννόηση  εκ  των  προτέρων  με  την  Ανάδοχο  τηλεφωνικά  ή  με

τηλεμοιότυπο (FAX) ή με  E-MAIL, έτσι ώστε να καθορίζεται από κοινού η ώρα κάθε εργάσιμης

ημέρας της εβδομάδας, κατά την οποία θα παραλαμβάνονται από τις Δ/νσεις-Τμήματα του ΟΑΕΕ,

ανά την Ελλάδα, τα προς αποστολή έγγραφα-αντικείμενα (μικροδέματα) από την Ανάδοχο.

Ο ΟΑΕΕ, σε περίπτωση ομαδικής αποστολής μεγάλου αριθμού μικροδεμάτων και εγγράφων, θα

ειδοποιεί τηλεφωνικά την Ανάδοχο από την προηγούμενη της αποστολής τους εργάσιμη ημέρα της

εβδομάδας για την παραλαβή τους.

ι) Η παραλαβή των μικροδεμάτων και εγγράφων πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική

κατάσταση,  στην  οποία  θα  συμπεριλαμβάνονται  ο  αριθμός  των  μικροδεμάτων  και

εγγράφων, που παραλαμβάνονται, ο παραλήπτης, η διεύθυνση παραλήπτη και το βάρος
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αυτών.  Η  αναλυτική  αυτή  κατάσταση  θα  υπογράφεται  τόσο  από  τον  υπάλληλο

παραλαβής της Αναδόχου, όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο επίδοσης του ΟΑΕΕ, σε δύο

(2) αντίγραφα, ο καθένας εκ των οποίων θα παραλαμβάνει από ένα (1).  

Η παράδοση πραγματοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό

του, με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και  συμπλήρωση των στοιχείων της

ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής.

ια) Η Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή

της προσφοράς του υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΟΑΕΕ για κάθε θετική και αποθετική ζημία,

που θα προκληθεί, από οποιαδήποτε αιτία και εάν προέρχεται.

ιβ) Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΟΑΕΕ, ως εμπιστευτικές δε πληροφορίες και

στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, που θα περιέλθουν στην αντίληψή του, κατά την

υλοποίηση του έργου, ακόμα και εάν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια από τον ΟΑΕΕ.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο της αλληλογραφίας του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η, μετά πάροδο δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων

του ΟΑΕΕ για παραλαβή και μεταφορά εγγράφων-αντικειμένων (μικροδεμάτων), μη παραλαβή τους

από την Ανάδοχο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση υπέρ του ΟΑΕΕ ποινικής ρήτρας ίσης με

ποσό εκατό ευρώ #100,00# € για κάθε ημέρα καθυστέρησης το οποίο ποσό θα εισπράττεται από

το ποσό, που πρόκειται να λάβει η Ανάδοχος, χωρίς άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ

αλλά μόνο με απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών) κοινοποιούμενο στην

Ανάδοχο.

Εάν, μετά την παρέλευση  δυο (2)  ημερών  από  την  ημέρα  αποστολής  δεν  έχει  γίνει  η

παράδοση των εγγράφων-μικροδεμάτων, που έπρεπε να παραδοθούν αυθημερόν από την Ανάδοχο

ή το αργότερο την επόμενη μέρα από την παραλαβή τους,  η καθυστέρηση αυτή θα έχει  σαν

αποτέλεσμα  την  επιβολή  από  τον  ΟΑΕΕ  στην  Ανάδοχο  ποινικής  ρήτρας  ποσού  εκατό  ευρώ

#100,00# € για κάθε δέμα ή έγγραφο και  για κάθε ημέρα καθυστέρησης,  το οποίο ποσόν θα

εισπράττεται, από το ποσό, που πρόκειται να λάβει η Ανάδοχος, χωρίς άλλη δικαστική ή εξώδικη

ενέργεια του ΟΑΕΕ αλλά μόνο με ένα απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας κοινοποιούμενο στην

Ανάδοχο.

Εάν, μετά την παρέλευση εννέα (9) ημερών από την ημέρα αποστολής, δεν έχει γίνει η

παράδοση των εγγράφων-μικροδεμάτων στις απομακρυσμένες περιοχές, η καθυστέρηση αυτή θα

έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή από τον ΟΑΕΕ ποινικής ρήτρας ποσού εκατό ευρώ #100,00# €
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για κάθε δέμα και για κάθε ημέρα καθυστέρησης το οποίο ποσό θα εισπράττεται, από το ποσό, που

πρόκειται να λάβει η Ανάδοχος, χωρίς άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ αλλά μόνο με

ένα απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας κοινοποιούμενο στην Ανάδοχο.

Σε  περίπτωση  απώλειας  εγγράφων-μικροδεμάτων,  που  οφείλεται  αποδεδειγμένα  στην

Ανάδοχο,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  ίση  με  το  πενταπλάσιο  της  αξίας  των  εγγράφων-

μικροδεμάτων (όταν η αξία τους είναι αποτιμητή σε χρήμα), που απωλέσθησαν, το οποίο ποσό θα

εισπράττεται από την Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης του Αναδόχου, υποχρεούμενης αμέσως, μόλις,

λάβει έγγραφο από την Υπηρεσία να προσέλθει και να συμπληρώσει το ποσόν της  Εγγύησης,

άλλως και στην περίπτωση, που η αξία τους δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα θα επιβάλλεται ποινική

ρήτρα ποσού πεντακοσίων ευρώ #500,00# €, που θα εισπράττεται ως ανωτέρω. Σε περίπτωση

επιβολής ποινικής ρήτρας, κατ΄ επανάληψη, για τις ανωτέρω παραβάσεις, ο ΟΑΕΕ επιφυλάσσει το

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτη την Ανάδοχο.

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

γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του ΟΑΕΕ,  κοινοποιούμενη στην Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβασης μπορεί να καταγγελθεί για τους παρακάτω λόγους:

α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων

ή

β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τον ΟΑΕΕ και για λόγους δημοσίου συμφέροντος,

οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση.

Η  καταγγελία  γίνεται  εγγράφως  και  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως  αιτιολογημένη,  τα

αποτελέσματά της δε επέρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της

στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που την επέβαλαν ή δεν

τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών

της, που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση

του ΟΑΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

6

16SYMV003870791 2016-02-23



Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από την Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11

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 12

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΕ και της Αναδόχου, η οποία θα αφορά

στην εκτέλεση, εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών, που δημιουργούνται

από τη σύμβαση θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών,

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Αυτά,  αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη,  όπως νόμιμα εκπροσωπούνται,

συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε δε δύο (2) ο ΟΑΕΕ και ένα (1) η

Ανάδοχος, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                  ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.                                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

          Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                         Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                 ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ      

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ   
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