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ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 47 ΚΑΜΙΝΙΑ 

 Στην Αθήνα σήμερα την 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2016,  μεταξύ των συμβαλλομένων, 

αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)” (Α.Φ.Μ. 998541158 

και Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), που  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού 

κο Δημήτριο Τσακίρη του Σταύρου, σύμφωνα με την αριθμ. Φ10035/47219/12902/23-10-2015 

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  “Περί 

Διορισμού Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού  Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 

(ΟΑΕΕ)”, αφ’ ετέρου δε της στον Πειραιά (Δ. Μουτσοπούλου 103 Καμίνια) εδρεύουσας Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία « ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094231430 

και Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), που εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης της ΓΕΜΗ Αριθ. Πρωτ.: 165074.234104, από την κ. Ανδριανή Χατζηγεωργίου  του 

Νεοφύτου, κάτοικο Πειραιά,  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως 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 24-03-2016 Εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης του Ο.Α.Ε.Ε., με τη με αριθμό 132/17/30-03-2016 απόφασή 

του, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης την προμήθεια 

ενός παλετοφόρου ηλεκτρικής προώθησης & ανύψωσης μηχανήματος πεζού χειριστού, από την 

ανωτέρω εταιρεία «ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.», καλούμενη κατωτέρω χάριν 

συντομίας «Προμηθεύτρια» σύμφωνα με την από 16-03-2016 προσφορά της, αντί του ποσού 

#5.140,00€# πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού #1.182,00#€, ήτοι  συνολικού ποσού # 6.322,00# ευρώ. 

Ήδη σήμερα ο ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει, σε εκτέλεση της άνω 

απόφασης του Δ.Σ. αυτού,  την προμήθεια αυτή στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με τους κατωτέρω ειδικούς 

όρους και συμφωνίες:  

 

ΑΡΘΡΟ  1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούριου παλετοφόρου 

ηλεκτρικής προώθησης  & ανύψωσης μηχανήματος πεζού χειριστού, τύπου W12/29 PEGASOLIFT 

σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν, κατά το μέγιστο δυνατό, οι χώροι της 

αποθήκης στα Καμίνια για την αποθήκευση του έντυπου και λοιπού υλικού του Ο.Α.Ε.Ε., με τα 



ακόλουθα ειδικότερα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά λεπτομερώς δηλώνονται στην με 

από 16-03-2016 προσφορά της Προμηθεύτριας : 

          

  ΜΟΝΤΕΛΟ  W12/29 

  Βάρος Ανύψωσης (έως 2 μέτρα) 1200kg 

  Βάρος Ανύψωσης (στο μέγιστο ύψος) 850 kg 

  Ύψος Ανύψωσης 2900mm 

  Ύψος πιρουνιών  σε κατώτερη θέση  80mm 

  Συνολικό ύψος παλετοφόρου με κλειστό ιστό 1842 mm 

  Μέγιστο Ύψος ιστού σε πλήρη ανύψωση 3252mm 

  Συνολικό μήκος  1781mm 

  Μήκος πιρουνιών 1140 mm 

  Συνολικό πλάτος 810 mm 

  Πλάτος πιρουνιών 570 mm 

  Ακτίνα περιστροφής 1441 mm 

  Ιστός Duplex 

  Ταχύτητα κατάβασης περόνων 0,38-0,11m/s 

  Ταχύτητα Ανύψωσης Περόνων 0,072-0,11m/s 

  Μέγιστη Κλίση (με /χωρίς φορτίο) 5/10% 

  Ταχύτητα χωρίς / με φορτίο) 4.2/5.1km/h 

  Βάρος με μπαταρίες 460kg 

  Φρένο Ηλεκτρομαγνητικό με ανακύκλωση ενέργειας 

  Μοτέρ κίνησης 700W 

  Μοτέρ Ανύψωσης 2200W 

  Μονάδα ελέγχου MOSFET 24V110A 

  Φορτιστής Ενσωματωμένος υψηλής συχνότητας 24V10A 

  Μπαταρία 2χ12V-105Ah 

  SERVICE ΑΝΑ 1000 ΩΡΕΣ  

 

        Η Προμηθεύτρια δηλώνει  υπεύθυνα και δεσμεύεται με το παρόν ότι θα εκπαιδεύσει και θα 

εξοικειώσει δύο (2) υπαλλήλους του ΟΑΕΕ στο χειρισμό του ως άνω μηχανήματος.   

 



ΑΡΘΡΟ 2 

Το τίμημα συμφωνείται στο ποσό των #5.140,00#€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 

#1.182,00#€, ήτοι συνολικού ποσού # 6.322,00# ευρώ, ήτοι το προσφερθέν με την από 16-03-16 

προσφορά της προμηθεύτριας, που εγκρίθηκε με τη με αρ.132/17/30-03-2016 απόφαση του ΔΣ του 

ΟΑΕΕ. 

          

ΑΡΘΡΟ 3 

          Ο χρόνος παράδοσης  του άνω ηλεκτροκίνητου περονοφόρου μηχανήματος πεζού χειριστού 

στον ΟΑΕΕ,  ορίζεται σύμφωνα με την δοθείσα προσφορά της από 16-03-16 τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σ’ αυτήν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

          Η Προμηθεύτρια υποχρεούται με δικά της έξοδα  να ασφαλίσει το μηχάνημα κατά παντός 

κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την παραλαβή του στους χώρους που 

πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει, ήτοι στην αποθήκη του ΟΑΕΕ στα Καμίνια. 

          Τον κίνδυνο της  βλάβης,  φθοράς ή  απώλειας του ανωτέρου μηχανήματος τον φέρει, μέχρι 

της παράδοσης του στον ως άνω χώρο, η Προμηθεύτρια. 

Επίσης, η προμηθεύτρια βαρύνεται με τα μεταφορικά κλπ έξοδα μέχρι την παράδοση του 

υπό προμήθεια είδους. 

Τέλος, δηλώνεται ρητά από την προμηθεύτρια ότι δεν χρειάζεται άδεια χειριστή για το 

συγκεκριμένο μηχάνημα. 

  

ΑΡΘΡΟ  5 

         Η Προμηθεύτρια υποχρεούται όπως τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες να 

ειδοποιήσει το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

μηχάνημα στην αποθήκη του ΟΑΕΕ στα Καμίνια επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 47. Κατά την 

παράδοσή του θα συνοδεύεται από σειρά βιβλίων (Manuals) συντήρησης και οδηγιών ασφαλούς και 

καλής λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

         Το ανωτέρω μηχάνημα θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΑΕΕ, η 

οποία θα συντάξει  Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου 

του ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος πεζού χειριστού. 

 

                                                     



ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

            Η  Προμηθεύτρια  δηλώνει ότι  παρέχει  εγγύηση  καλής λειτουργίας του μηχανήματος για 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες .       

 

ΑΡΘΡΟ 8 

              Η πληρωμή  της Προμηθεύτριας θα  λάβει  χώρα  μετά  την  οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο, αφού 

η Επιτροπή εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και αφού προσκομισθούν τα κατωτέρω  

δικαιολογητικά:   

          α) Τιμολόγιο της Προμηθεύτριας 

 β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 

 γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94, καθώς και  0,10% επί συμβατικής αξίας, κατά 

την εκκαθάριση του πρώτου τιμολογίου, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 υπέρ της ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.  

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε. 

Η με αριθμό Φ124/284/05-04-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η από 16-03-2016 

προσφορά του, που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος   της  παρούσας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

           Η Προμηθεύτρια κατέθεσε στον ΟΑΕΕ την με αριθμό  GRH 127582/10-05-2016  εγγυητική 

επιστολή της Τράπεζας   ALPHA BANK  ποσού #257,00# € , λόγω εγγύησης, για την καλή εκτέλεση 

των όρων της παρούσας σύμβασης (ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον  

Φ.Π.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 10 

            Η Προμηθεύτρια κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

της, που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν παραδώσει ή δεν 

αντικαταστήσει  την υπό προμήθεια μηχανή μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

που τυχόν της δόθηκε.  



 

ΑΡΘΡΟ 11 

         Στην Προμηθεύτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την ανάθεση, επιβάλλονται με απόφαση 

του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε,  αθροιστικά ή  διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

         α) Προμήθεια του μηχανήματος σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας είτε από τους 

υπόλοιπους Προμηθευτές  που είχαν δώσει προσφορές είτε με απευθείας ανάθεση. 

          Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία  του ΟΑΕΕ ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε 

προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας.     

         β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός της Προμηθεύτριας από τις μεταφορές του δημόσιου  

τομέα.   

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Υπεργολαβίες 

Εκχωρήσεις – μεταβιβάσεις 

Τροποποίηση όρων σύμβασης    

Επί  της  παρούσας  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν. 2286/95, του Π.Δ. 

118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95, το άρθρο 101 του Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής 

Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., το άρθρο 2 του Π.Δ. 38/2007, οι όροι της άνω εγκριτικής απόφασης του 

Δ.Σ. του  Ο.Α.Ε.Ε. και  η  από 16-03-2016  προσφορά   της  Προμηθεύτριας, τα  οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

Αυτά,  αφού  συνομολόγησαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη, υπογράφεται η  παρούσα όπως 

ακολουθεί σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων ο Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνει δύο (2) και η Προμηθεύτρια 

εταιρεία  λαμβάνει ένα (1).  

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

         ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ  

                                              

                  

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                            Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 


