
                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ &
                               ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
                                   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        

                                    ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

                                             μεταξύ του

                   Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
                                                ΟΑΕΕ

                                                 Και του

                         ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

                                             Για την

“Μελέτη μετάβασης των λειτουργιών του κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ στον   
  ΕΟΠΥΥ.”

                 Κόστος σύμβασης με ΦΠΑ :  10.000,00 €
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                         ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

            Στην Αθήνα σήμερα, την  14η   του μήνα Οκτωβρίου  τους έτους 2011 
μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  αφ΄ενός  του  στην  Αθήνα  (Ακαδημίας  22), 
εδρεύοντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών ΟΑΕΕ” νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή και 
Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  αυτού   κ.  ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΒΟΥΔΟΥΡΗ,  δυνάμει  της 
Φ10035/20162/732/29-7-2010  Απόφασης  του  Υπουργού  Εργασίας  και 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΦΕΚ  260/30.07.2010), καλουμένου  εφεξής  για 
λόγους  συντομίας  “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ”  και  αφετέρου  του  κ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ  ,  που  εδρεύει  στην   ΔΑΦΝΗ,  οδό 
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ,  αρ. 42,  ΤΚ 17234, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ)  042232206,   ΔΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ,  καλούμενου   εφεξής  για  λόγους 
συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνήθηκαν και  έγιναν αμοιβαία αποδεκτά 
τα ακόλουθα: 

              Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με τις  υπ΄αριθμ 588/175/14-6-2011 και 1073/192/30-
9-2011,  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  αποφάσισε  ομόφωνα  την  απευθείας, 
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  ήτοι,  τις  διατάξεις  του  Ν.2286/95, 
Π.Δ.118/07και  τον  Ν.  60/16-3-08,ανάθεση  έργου  στον  κ.  Αρτέμιο 
Χαραλαμπάκη , τη μελέτη μετάβασης των λειτουργιών του Κλάδου Υγείας 
του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ , η οποία θα ολοκληρωθεί σε 2 στάδια , το πρώτο 
μέχρι 31/10/2011 και το δεύτερο μέχρι 31/12/2011.   

   ΟΡΙΣΜΟΙ

         Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.
“Αναθέτουσα  Αρχή”  είναι  ο  Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
“Ανάδοχος” είναι ο  ΑΡΤΕΜΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, που εδρεύει στην 
ΔΑΦΝΗ,  οδό  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ  ,   αρ.  42,   ΤΚ  17234,  με  Αριθμό 
Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  042232206,   ΔΟΥ  ΔΑΦΝΗΣ,  ο  οποίος 
ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση 
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του Έργου που του ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.
“Σύμβαση” είναι το παρόν συμφωνητικό, “Έργο" , είναι η μελέτη μετάβασης 
των λειτουργιών του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ , η οποία θα 
ολοκληρωθεί σε 2 στάδια , το πρώτο μέχρι 31/10/2011 και το δεύτερο μέχρι 
31/12/2011.   
 “ΕΠΠΕ” είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 1.       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         Αντικείμενο της παρούσας είναι η μελέτη μετάβαση των λειτουργιών 
του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ , η οποία θα ολοκληρωθεί σε 
2 στάδια, το πρώτο μέχρι 31/10/2011 και το δεύτερο μέχρι 31/12/2011.
   
Στάδιο 1 ) Προκαταρκτική μελέτη παρουσίασης ευρημάτων που αφορούν 
στα παρακάτω: 
 Καταγραφή φαρμακευτικών  δαπανών, του Οργανισμού ανά κατηγορία 

(φάρμακα και αναλώσιμα).
 Ανάλυση  ποσοτικών  στοιχείων  της  φαρμακευτικής  αγοράς  , 

προερχόμενα από άλλες πηγές .
 Καταγραφή ευρημάτων  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
 Καταγραφή τρόπου ελέγχου και διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων ,  του 

Οργανισμού. 
 Ασφαλιστικές παροχές υγείας, καταγραφή υπάρχοντος καθεστώτος.

Στάδιο 2 ) Υποβολή προτάσεων – Σχεδίου δράσεως:
 Προτάσεις για μείωση κόστους φαρμακευτικής δαπάνης.
 Προτάσεις  για  βελτιστοποίηση   και  επέκταση  της  ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης.
 Προτάσεις για βελτιστοποίηση του ελέγχου και της διεκπεραίωσης των 

αποζημιώσεων. 
 Προτάσεις για βελτιστοποίηση  των ασφαλιστικών  παροχών  υγείας . 

       
      ΣΤΑΔΙΟ 1:
     1- Καταγραφή της υφιστάμενης φαρμακευτικής δαπάνης , από στοιχεία 
που υπάρχουν στον Οργανισμό,  που αφορά στην αποζημίωση φαρμάκων 
και αναλώσιμων, όπως επίσης και τους υφιστάμενους  τρόπους προμήθειας 
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φαρμακευτικών ή αναλώσιμων υλικών.  
     2-  Ανάλυση  ποσοτικών  στοιχείων  της  φαρμακευτικής  αγοράς  , 
προερχόμενα  από  άλλες  πηγές  ,  όπως  άλλα  συστήματα  καταγραφής 
φαρμακευτικής δαπάνης δηλαδή IMS και ΟΣΦΕ. 
     3- Καταγραφή ευρημάτων  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , με στόχο 
την ομαδοποίηση χρήσιμων πληροφοριών  ώστε να στανταριστούν φόρμες 
για την ολοκληρωμένη αποτύπωση και επομένως την παρακολούθηση της 
φαρμακευτικής δαπάνης. 
     4- Καταγραφή τρόπου ελέγχου και διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων, 
του Οργανισμού , ώστε να εντοπιστούν διαφορές εάν υπάρχουν , τόσο στο 
ύψος όσο και στον τρόπο αποζημίωσης.
 
        ΣΤΑΔΙΟ 2:
     1-  Προτάσεις  για  μείωση  κόστους  φαρμακευτικής  δαπάνης,  όπως 
εφαρμόσιμοι τρόποι για εξοικονόμηση πόρων από τον Οργανισμό.
     2-  Προτάσεις  για  βελτιστοποίηση   και  επέκταση  της  ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης.
       3- Προτάσεις για βελτιστοποίηση του ελέγχου και της διεκπεραίωσης 
των αποζημιώσεων, προτάσεις  με στόχο την ομαδοποίηση των υπαρχόντων 
ελέγχων και πρακτικών σε μια ενιαία διαδικασία.
     

ΑΡΘΡΟ 2.       ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

     Ως εργολαβικό αντάλλαγμα του παρόντος έργου που  αναλαμβάνει να 
υλοποιήσει ο ανάδοχος συμφωνείται το ποσό των δέκα χιλιάδων  (10.000,00 
€),   συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  η  προσφερθείσα  δηλαδή  από  τον 
Ανάδοχο τιμή.

ΑΡΘΡΟ 3.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

       Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  λάβει  κάθε  ενδεδειγμένο  μέτρο  για  να 
διευκολύνει  τον  Ανάδοχο  στην  εκτέλεση  του  Έργου.  Στο  πλαίσιο  των 
υποχρεώσεών  της  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  παρέχει  στον  Ανάδοχο  κάθε 
στοιχείο και πληροφορία που θα ζητηθεί, θα διευκολύνει στην πρόσβαση 
του  Αναδόχου  στις  διαθέσιμες  πηγές  πληροφοριών  και  θα  συνδράμει, 
εφόσον  διαθέτει  τις  απαραίτητες  δυνατότητες,  στην  απόκτηση  κάθε 
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πρόσθετης  πληροφορίας  ή  στοιχείων  απαραίτητων  για  την  εκτέλεση του 
Έργου. 
      
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας αρχής, 
προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες 
αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 
απαιτείται  για  να  τον  υποβοηθήσει  στην  εκπλήρωση   των  συμβατικών 
υποχρεώσεών  του.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  παρέχει  την  αναγκαία 
συνδρομή, στον βαθμό που της το επιτρέπουν ο νόμος και οι αρμοδιότητές 
της.

 ΑΡΘΡΟ 4       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ο οποίος δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική 
γνώση και εμπειρία  αναλαμβάνει να εκτέλεση το έργο που του ανατίθεται 
και  να  το  παραδώσει  ,  εκτελώντας  προσηκόντως  όλες  τις  επιμέρους 
εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, με προσωπική του αποκλειστικά ευθύνη.

     Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
χρονοδιάγραμμα  ενεργειών,  τότε  οι  αλλαγές  αυτές  θα  υποβάλλονται  ως 
εισηγήσεις  στο  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ,  το  οποίο  και  θα  τις  εγκρίνει  κατά 
περίπτωση ή θα τις απορρίπτει, η δε απόφαση του θα δεσμεύει τον ανάδοχο. 

     Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ και υποχρεούται  να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  των  προς  τούτο  αρμοδίων  Οργάνων  του, 
σχετικά με την εκτέλεση του. 

    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που  αφορούν  στο  Έργο  (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

    
     Ο Ανάδοχος οφείλει  να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα,  ώστε να 
αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το σκοπό του έργου και το συμφέρον  του ΟΑΕΕ. 

       Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, 
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εκτός  της  αμοιβής  του  την  οποία  μπορεί  να  εκχωρήσει  σε  Τράπεζα  της 
επιλογής του. 

     
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ενημερώνει  τον Φορέα για τις  υποχρεώσεις 
που  έχει  έναντι  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

      Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης και υποχρέωσης από 
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο 
ΟΑΕΕ  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, δοθέντος ότι στο κατά τον όρο 3 
εργολαβικό  αντάλλαγμα  περιλαμβάνεται  η  αμοιβή  του,  καθώς  και 
οποιαδήποτε  άλλη  δαπάνη  ήθελε  υποβληθεί  για  την  εκτέλεση  του, 
περιλαμβανόμενης και κάθε υποχρέωσης του για ασφαλιστικές εισφορές, ή 
φόρους και τέλη οποιαδήποτε μορφής και έναντι οποιουδήποτε.
    Δηλώνει προσέτι ότι εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα τον προϋπολογισμό 
του και παραιτείται  του δικαιώματος να ζητήσει την αναθεώρηση του για 
οποιοδήποτε λόγω και αιτία.

   
   

ΑΡΘΡΟ 6        ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

       Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος 
κατέθεσε  την  υπ’αριθ  8002014619   εγγυητική  επιστολή  της   Eutobank 
EFG    συνολικής αξίας 813,00  €, που αντιστοιχεί στο 10%  του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Η  εγγύηση  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  την  εκδίδει,  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 στοιχεία.  Η 
ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στον εκδότη αυτής, 
μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  την  τήρηση  των  όρων  της  παρούσας 
σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης) και την οριστική παραλαβή του Έργου 
από την ΕΠΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 7          ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

        Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του Έργου, οι παραλαβές  των 
Παραδοτέων, καθώς και η βεβαίωση για την ολοκλήρωση του Έργου και 
την  εκτέλεση της  παρούσας,  θα  διενεργούνται  από  ειδική  επιτροπή,  την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου ( ΕΠΠΕ), η οποία 
συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν με την αριθμ.793/183/18-7-2011απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και η οποία σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου που 
θα ορισθεί από τον Ανάδοχο θα παρακολουθούν από κοινού την εξέλιξη των 
εργασιών μέσα στα συμβατικά πλαίσια και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
.
      Ο ΟΑΕΕ  οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα ονόματα 
του προέδρου και των μελών της Ε.Π.Π.Ε.
      Η ΕΠΠΕ εισηγείται  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  σχετικά  με  την 
αποδοχή και έγκριση των προτάσεων του Αναδόχου, ενώ παρακολουθεί και 
την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων ενεργειών. 
Θα  τηρείται  ημερολόγιο,  όπου  θα  αναγράφονται  οι  παρατηρήσεις  των 
επιβλέποντος του Αναδόχου και του αντίστοιχου του ΟΑΕΕ.
      Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων και των 
επιμέρους ενεργειών - όπως αυτές εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή - 
και  του  συνόλου  του  έργου  του  Αναδόχου,  συντάσσοντας  σχετικά 
πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής του. 

   ΑΡΘΡΟ 8    ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

          Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το ως άνω έργο θα παραδοθεί πλήρως 
αποπερατωμένο σύμφωνα με τους όρους της παρούσης στον ΟΑΕΕ μέσα σε 
διάστημα  πέντε ( 5 ) μηνών από την υπογραφή της. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα έως 31/10/2011   τα 
εξής παραδοτέα:
 Καταγραφή φαρμακευτικών  δαπανών, του Οργανισμού ανά κατηγορία 

(φάρμακα και αναλώσιμα).
 Ανάλυση  ποσοτικών  στοιχείων  της  φαρμακευτικής  αγοράς  , 

προερχόμενα από άλλες πηγές .
 Καταγραφή ευρημάτων  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
 Καταγραφή τρόπου ελέγχου και διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων ,  του 

Οργανισμού. 
 Ασφαλιστικές παροχές υγείας , καταγραφή υπάρχοντος καθεστώτος.
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Επίσης  ο  ανάδοχος  έως  31/12/2011  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα 
ακόλουθα:
 Προτάσεις για μείωση κόστους φαρμακευτικής δαπάνης.
 Προτάσεις  για  βελτιστοποίηση   και  επέκταση  της  ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης.
 Προτάσεις για βελτιστοποίηση του ελέγχου και της διεκπεραίωσης των 

αποζημιώσεων. 
 Προτάσεις για βελτιστοποίηση  των ασφαλιστικών  παροχών  υγείας .
 
      Με την παράδοση των επιμέρους σταδίων του έργου ( ΣΤΑΔΙΟ 1 και 
ΣΤΑΔΙΟ  2  )  θα  υπογράφεται  το   σχετικό  Πρακτικό  Παράδοσης  και 
Παραλαβής  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του 
Έργου.
Για  την  παράδοση  του  ανωτέρω  έργου  και  αφού  ο  συμβατικός  χρόνος 
παράδοσης   είναι  μεγαλύτερος  από  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες 
μπορεί  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4 
αυτού.        
          Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί  
εγκαίρως αίτημα παράτασης,  ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος  χωρίς  να παραδοθεί  το έργο,  ο  Ανάδοχος   με  απόφαση του Δ.Σ. 
/ΟΑΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος.
          Επίσης  ο παραπάνω  συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται  με 
απόφαση     του   ΔΣ  του   Ο.Α.Ε.Ε.  να  μετατίθεται   σε  περίπτωση 
σοβαροτάτων   λόγων  που  συνιστούν  αποδεδειγμένη   αντικειμενική 
αδυναμία,  εμπρόθεσμης   παράδοσης  του  υπό  ανάθεση  έργου   ή   σε 
περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας. Ο Ανάδοχος  που  επικαλείται αντικειμενική 
αδυναμία ή ανωτέρα βία  υποχρεούται  τα  περιστατικά που  συνιστούν  την 
ανωτέρα  βία  να αναφέρει  εγκαίρως, ήτοι εντός 20 ημερών από τότε που 
συνέβησαν  και   εγγράφως στον  Οργανισμό   και   να  προσκομίσει   στην 
υπηρεσία τα  απαραίτητα  αποδεικτικά στοιχεία.
          Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 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 ή αντικειμενικής αδυναμίας.
Η  παράταση   του   συμβατικού   χρόνου    χορηγείται   (εφόσον   τούτο 
αποφασίσει το  ΔΣ του ΟΑΕΕ), προκειμένου ο Ανάδοχος να μη  κηρυχθεί 
έκπτωτος.
      Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την  Υπηρεσία  του ΟΑΕΕ  και 
την  επιτροπή  Παρακολούθησης   και  Παραλαβής  του  έργου  ,  για   την 
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ημερομηνία   που   προτίθεται   να  παραδώσει    το  υπό  ανάθεση  έργο, 
τουλάχιστον  πέντε  (5) εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα.

     Μετά την  κάθε παράδοση των επιμέρους σταδίων του ανατιθέμενου 
έργου  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  ΟΑΕΕ,  ο 
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  (Τμ.  Προμηθειών) 
αποδεικτικό παράδοσης,  στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης, 
το στάδιο του παραδοτέου έργου  και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε.
 

ΑΡΘΡΟ  9      ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

       Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας  και  κατά  την  διάρκεια  αυτής  θα 
αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Ανωτέρα βία θεωρούνται μόνο  σημαντικά  γεγονότα, όπως πόλεμος, γενική 
επιστράτευση, σεισμός ή πυρκαγιά. 

ΑΡΘΡΟ  10    ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  

    Η  παράδοση  και  η  παραλαβή  του  έργου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
       Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
    Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν:
      Το  έργο  δεν   παραδόθηκε  λόγω  ανωτέρας  βίας,  τηρουμένων  των 
προϋποθέσεων του άρθρου 9.
      Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί 
να  του  παρασχεθεί  η  δυνατότητα  παράδοσης  του  έργου  μέχρι  την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση του έργου γίνεται δεκτή. 
       Στον  Ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση  του ΔΣ του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση 
της  ΕΠΠΕ, η  οποία  υποχρεωτικά καλεί  τον  ενδιαφερόμενο προς παροχή 
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εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

 Α. Κατάπτωση  της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
 Β.  Ανάθεση  του  έργου  σε  βάρος  του  έκπτωτου  Αναδόχου  είτε  στους 
υπόλοιπους  Αναδόχους  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. 
118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν 
διαφέρον  που  θα  προκύψει,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  έκπτωτου 
Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που 
δεν πραγματοποιείται  νέα ανάθεση έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση 
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των 
έργων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995.
Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση 
του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής 
Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο  για  παροχή  εξηγήσεων  και  μετά  από  αιτιολογημένη 
εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε.
Δ. Επιβολή στον Ανάδοχο ποινικής ρήτρας την οποία δηλώνει ότι θεωρεί 
εύλογη,  δίκαιη και  προσήκουσα,  λόγω και του κατεπείγοντος  του έργου, 
ποσού ίσου με το 10%  επί της συνολικής αξίας του έργου. Το ποσό αυτό 
διπλασιάζεται  στην περίπτωση που δόθηκε  στον ανάδοχο η  δυνατότητα 
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργεια 
του  διαγωνισμού  και  δεν  ανταποκρίθηκε.  Στην  περίπτωση  αυτή,  έχουν 
εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07.
       Σε περίπτωση που η ανάθεση έργου σε βάρος έκπτωτου Αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, 
της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση,  κατά  τον  υπολογισμό  του  διαφέροντος  σε  βάρος  του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό.
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      ΑΡΘΡΟ  11    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

      Η πληρωμή του τμήματος θα γίνει μετά την κατά τον όρο 8 και τους 
λοιπούς συναφείς όρους οριστική παραλαβή ολοκλήρου του έργου από την 
αρμόδια Επιτροπή.

     Η πληρωμή του υπό ανάθεση έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νόμιμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις 
ισχύουσες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  άλλου δικαιολογητικού   που  τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή 
Ειδικότερα:
          α.- Τιμολόγιο του Αναδόχου εις τριπλούν, που να αναγράφει την  
ακριβή  ονομασία  του  έργου  που  ανέλαβε  να  εκτελέσει  και  παραδώσει 
σύμφωνα με  την σύμβαση και την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
       β.- Εξοφλητική  απόδειξη  του Αναδόχου, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη  ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
          γ.- Φορολογική ενημερότητα.
       δ.- Ασφαλιστική ενημερότητα.
       ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
        στ.- Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο (3,072%) ΜΤΠΥ κ.λ.π. και του Ν. 2198/94.
        ζ.-  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής 
πληρωμής. 
            Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ 
της ημερομηνίας εκδόσεως του οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής.

 
    ΑΡΘΡΟ 12  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

       Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 
και  να μη γνωστοποιήσει  σε  οποιοδήποτε τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα ή 
πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ο.Α.Ε.Ε. 
Ειδικότερα: 
       Όλα  τα  πληροφοριακά στοιχεία  (γραπτά  και  προφορικά)  που  θα 
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περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου 
αυτού, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία 
που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου 
και  δεν  αποκαλύπτει  τέτοιες  πληροφορίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,  ενώ  ο 
Ανάδοχος  επιβάλλει  την υποχρέωση αυτή στους  με οποιονδήποτε τρόπο, 
τυχόν συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

       Σε  κάθε  περίπτωση  απαγορεύεται  η  χρήση  ή  εκμετάλλευση  των 
πληροφοριών  οι  οποίες  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  Αναδόχου  καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες 
είναι  εμπιστευτικές  για  σκοπούς  διαφορετικούς  από  την  εκτέλεση  του 
Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

      Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη 
όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους  κοινούς  χώρους  συνεργασίας 
και  στους  ανθρώπους  που  ασχολούνται  με  το  Έργο,  αποκλειόμενης  της 
διαφυγής,  διαρροής ή  μεταφοράς σε  άλλα άτομα,  χώρους ή εταιρείες.  Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον ΟΑΕΕ για τα μέτρα που παίρνει 
προς την κατεύθυνση αυτή.
 
      
     Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 
οφείλεται στον Ανάδοχο, ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 
διατάξεων  “περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας”  και  να  αξιώσει  πληρωμή  και 
αποζημίωση  για  όλες  τις  άμεσες  και  έμμεσες,  θετικές  ή  και  αποθετικές 
ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη 
λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ  13.      ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

       Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/ και μεταβίβαση της κυριότητας τμήματος 
ή του συνόλου του έργου του Αναδόχου σε τρίτο. 
      Ρητά συνομολογείται ότι το έργο ανήκει στην πλήρη και αποκλειστική 
κυριότητα  και  χρήση  του  Οργανισμού  και  ότι  ο  ανάδοχος  στερείται 
οποιουδήποτε δικαιώματος ή χρήσης αυτού ή παραχώρησης της χρήσης του 
σε οποιονδήποτε, καθότι αποτελεί πνευματική του Οργανισμού ιδιοκτησία, 
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προστατευόμενη  από  τις  σχετικές  περί  προστασίας  της  πνευματικής 
ιδιοκτησίας διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 α) Παραδόθηκε ολόκληρο το υπό ανάθεση έργο ή υπολείπεται μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από την ΕΠΠΕ.
 β) Παραλήφθηκε οριστικά το έργο που παραδόθηκε.
 γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 δ) Εκπληρώθηκαν και τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 15.     ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

       H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος:

α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την κατά τους όρους 
της παρούσας παράδοση του, οπότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τον 
όρο 10.   

       Η Αναθέτουσα αρχή,  έχει  δικαίωμα να καταγγείλει  την παρούσα 
σύμβαση  αζημίως  γι΄αυτήν,  μετά  από  εισήγηση  της  ΕΠΠΕ,  χωρίς  την 
τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση και  με αυτοδίκαιη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση κατά 
την  οποία  ο  Ανάδοχος  παραβεί  οποιονδήποτε  όρο  της  παρούσας 
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και  δεν  αποκαταστήσει  την  παράβαση 
αυτή  εντός  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  τη  σχετική  έγγραφη 
ειδοποίησή του από την ΕΠΠΕ. 
     Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως γι΄ 
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αυτήν, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
Ανάδοχο  και  με  αυτοδίκαιη  κατάπτωση της  εγγυητικής  επιστολής  καλής 
εκτέλεσης,  εάν  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης  ο 
Ανάδοχος τεθεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης.
         Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη 
έγγραφη ειδοποίηση τριάντα  (30)  ημερολογιακών ημερών,  σε  περίπτωση 
που  η  Αναθέτουσα  αρχή  παραβιάσει  οποιονδήποτε  όρο  αυτής  και  δεν 
αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες  από  την  παραλαβή  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  του 
Αναδόχου.

Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος :
       α) είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα αρχή όλα τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
      β)  δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής 
του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή 
καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα και  εφόσον αυτές  κρίνονται 
από την αρμόδια Επιτροπή χρήσιμες για τον Οργανισμό.

       Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
ότι – σε κάθε περίπτωση – η ευθύνη προς αποζημίωση του Αναδόχου έναντι 
της Αναθέτουσας αρχής, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς 
του,  που  συνδέεται  αιτιωδώς  με  προκληθείσα  ζημία  ή  παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, θα περιορίζεται χρηματικά στο 
ποσό της πραγματικής ζημίας (θετικής ή/ και αποθετικής) της Αναθέτουσας 
Αρχής και  σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει κατ΄   ανώτατο όριο το 
ποσό του κατά την παρούσα εργολαβικού ανταλλάγματος  εκτός από τις 
περιπτώσεις  που ο Ανάδοχος  βαρύνεται  αποδεδειγμένα  με  δόλο ή  βαριά 
αμέλεια  σχετικά  με   την  εκτέλεση  του  προβλεπόμενου  στην  παρούσα 
σύμβαση έργου, οπότε υποχρεούται σε αποκατάσταση της όποιας θετικής ή 
αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί ο Οργανισμός από την αιτία αυτή. 

 ΑΡΘΡΟ 16.     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17.      ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
     
       Ο Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

        Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια 
και συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό.  

       Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα 
από το Ν. 2286/1995, το ΠΔ 118/07 και το ΠΔ  60/16.3.07.

                                     ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

            ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.                                         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ             
           ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ
                                                                    

   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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