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ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΠ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 ΕΝΣΤΠΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

                                             

 

   

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 14ε ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 κεηαμύ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθ’ ελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (Αθαδεκίαο 22) εδξεύνληνο 

Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ – Ο.Α.Δ.Δ.» λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ από ηνλ Γηνηθεηή 
θαη Πξόεδξν ηνπ Γ.. απηνύ θ. ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ, ζύκθσλα κε ηηο ππ΄ 
αξίζκ. Φ10035/20162/732/30-7-2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΔΚ 260/30-07-2010) πεξί δηνξηζκνύ ηνπ Γηνηθεηή 
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 
Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ.)  θαη αθ’ εηέξνπ ηεο ζηηο Αραξλαί Αηηηθήο 
εδξεύνπζαο Οκνξξύζκνπ Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ. θαη Υ. 
ΠΑΛΟΤΜΠΑ Ο.Δ.»  κε ΑΦΜ 091330530  λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο από 
ηνλ θ. ΠΑΛΟΤΜΠΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ηνπ Παλαγηώηε, θάηνρν ηνπ ππ' αξηζκ. 
572959/13-3-98 Γειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηα, ηνπ Α.Σ. Πεύθεο ζύκθσλα 
κε ηελ  αξηζκ. 8737/4-5-2005 Έλνξθε βεβαίσζε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 
Μπαξκπαιηά ηακάηαο, ν νπνίνο ελεξγεί ζην παξόλ σο Γηαρεηξηζηήο, λόκηκνο 
εθπξόζσπνο ηεο άλσ  ζπκβαιιόκελεο εηαηξείαο θαη ζύκθσλα κε ηηο 
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην από 
15/11/1965 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο Οκνξξύζκνπ Δηαηξείαο, ην νπνίν 
λόκηκα θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία Δηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε 
αύμνληα αξηζκό 8477/16-11-65 θαη θαηόπηλ  ηξνπνπνηήζεσλ νη νπνίεο 
δεκνζηεύηεθαλ αληίζηνηρα ζηα άλσ βηβιία Δηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ κε αξηζκνύο: 16077/15-11-75, 19678/10-11-77, 8268/3-4-87, 
16714/1995, 12899/1997, 911/1998, 1676/1998, 13002/2008, 11305/2009, 
έγηλε αιιαγή ηεο επσλπκίαο θαη κεηαθνξά έδξαο κε ην από 16-10-1992 & αξ, 
17902/16-10-92 ζπκθσλεηηθό  ε δηάξθεηα ηεο άλσ εηαηξείαο παξεηάζε κέρξη 
15-11-2012 θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ζύκθσλα κε ην από 22-10-2002 
ζπκθσλεηηθό ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελσλ θαη έιαβε ηνλ αξηζκ. 12172/29-10-2002 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
Έλνξθε βεβαίσζε θαη ηελ από 13-5-2008 εμνπζηνδόηεζε ζηνλ θ. Υξηζηόθνξν 
Παινύκπα θαη δελ έρεη ιπζεί νύηε ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, νύηε έρεη πησρεύζεη 
νύηε ηειεί ζε δηαδηθαζία πηώρεπζεο ή ππό εθθαζάξηζε ή ζέζε ζε εθθαζάξηζε 
όπσο πξνθύπηεη από ηα αξηζ. πξση. 36538/07-09-2011, 25877/2011, 
21919/2011, 25878/2011, 10865/2011 Πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ, ζπκθωλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη θάλνπλ ακνηβαία 
απνδεθηά ηα άξζξα ηεο παξνύζεο κε ηα νπνία, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 
638/176/14-06-11 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ ν αθελόο πκβαιιόκελνο 
Οξγαληζκόο(ΟΑΔΔ) ζα ζπκβιεζεί κε ηελ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε 
Δηαηξεία  “Γ & Υ. ΠΑΛΟΤΜΠΑ ΟΔ” γηα πξνκήζεηα εληύπωλ-θαθέιωλ 
αιιεινγξαθίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΟΑΔΔ, κε ηνπο θάηωζη όξνπο θαη 
ζπκθωλίεο: 

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ – 
Ο.Α.Δ.Δ. ζε εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 ηνπ 
άξζξνπ 83 Ν. 2362/95 θαη θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Τπεξεζίαο εμέδσζε ηελ 
ππ’ αξηζ. 51 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ηεο πλεδξίαζεο ηεο 2/23-
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11-2011 κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε νκόθσλα, εγθξίζεθε θαη αλαηέζεθε ε 
πξνκήζεηα ΔΝΣΤΠΩΝ & ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  κε ηελ δηαδηθαζία 
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία , θαινύκελε θαησηέξσ ράξηλ 
ζπληνκίαο «Πξνκεζεύηξηα» κε ηνπο θάησζη όξνπο θαη ζπκθσλίεο θαη ζηελ 
ηηκή ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδόληα επξώ   #15.780,00# € 
πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.23%.  
         Ήδε ζε εθηέιεζε ηεο άλσ απόθαζεο ν Γηνηθεηήο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θ. 
Γεξάζηκνο Βνπδνύξεο, κε ηελ ηδηόηεηα κε ηελ νπνία παξίζηαηαη ζην παξόλ, 
αλαζέηεη ζηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο σο άλσ αληηζπκβαιιόκελεο εηαηξίαο 
ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΟΑΔΔ,  κε ηνπο θάησζη όξνπο 
θαη ζπκθσλίεο: 
 

ΟΡΙΜΟΙ 
 

 
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο νη αθόινπζνη όξνη έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ. 
«Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ν Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ). 
«Πξνκεζεύηεο » είλαη ε Γ & Υ. ΠΑΛΟΤΜΠΑ ΟΔ,  ε νπνία επζύλεηαη 

απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  
πνπ ηεο αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ύκβαζε. 
«ύκβαζε» είλαη ην παξόλ ζπκθσλεηηθό θαη όια ηα ζπλεκκέλα ζ’ απηό ηεύρε 
θαη ινηπά έγγξαθα, ήηνη  ε  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ε 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, εθεμήο  
απνθαινύκελε σο «Πξνζθνξά» θαη ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζεο.  
«Πξνκήζεηα» είλαη ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο  πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη 

θαη λα παξάζρεη ν Πξνκεζεπηήο  ζρεηηθά κε ηελ «πξνκήζεηα θαη εθηύπσζε 
εληύπσλ», όπσο απηή εμεηδηθεύεηαη ζην άξζξν 1  ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. 
 «ΔΠΠ» είλαη ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.       ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε εθηύπσζε θαη πξνκήζεηα 
εληύπσλ-θαθέισλ αιιεινγξαθίαο όπσο πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο. 
    
  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Έληππα θαη Φάθειινη Αιιεινγξαθίαο  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΓΟ 

1. Τπόδ.Κ0714/6/3/150/2011 

βηβιία πξσηνθόιινπ ησλ 250 θύιισλ 

έθαζην, απιά, ξαθηά ζηε κέζε, 

γξακκνγξαθεκέλα θαη ζηηο δύν όςεηο 

θαη αξηζκεκέλα από ην 1 έσο ην 250 

150  
ΒΙΒΛΙΑ 

Βηβιία 
Πξωηνθό-
ινπ 
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έθαζην, ζηηο δεμηέο ζειίδεο όπσο ην 

δείγκα ηεο Υπεξεζίαο. Φαξηί ιεπθό 

γξαθήο. Τν εμώθπιιν ζα είλαη από 

ζθιεξό πιηθό κε επέλδπζε δεξκαηίλε 

θαη ζα έρεη έλδεημε ηεο Υπεξεζίαο. Η 

βηβιηνδεζία λα είλαη άξηζηε. 

Γηαζηάζεηο : 0,31 Υ 0,415. 

2. Τπόδ.Κ0721/1/2/100/2011 

κπινθ ησλ 100 θύιισλ έθαζην, απιά, 

ςαξνθνιιεηά, γξακκνγξαθεκέλα ζηε 

κία όςε, όπσο ην δείγκα ηεο 

ππεξεζίαο. 
Γηαζηάζεηο : 0,29 Υ 0,21. 

100 
ΜΠΛΟΚ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ 
 
Αλαιπηηθή 
Καηάζηαζε 
Δπηηαγώλ 
Γύξνπ 

3 Τπόδ.Κ0520/2/2/100/2011 

κπινθ ησλ 50 ζεη θύιισλ έθαζην, 

ηξηπιόηππα  ρεκηθά (NCR)  (50Φ3), 

πεξθνξέ ηα δύν, ην άιιν ζηαζεξό. 

Αξηζκεκέλα από ην  15.001 έσο  

40.000,  γξακκνγξαθεκέλα, κε δύν 

ρξώκαηα, ζε θάζε θύιν ζηε κία όςε, 

δέζηκν θαξθσηό ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά, όπσο ην δείγκα ηεο 

Υπεξεζίαο. Τν  πξώην θύιιν ιεπθό. 

Τα άιια δύν ρξσκαηηζηά  ( ξνδ θαη 

θίηξηλν),   όπσο ην δείγκα ηεο 

Υπεξεζίαο.Δηαζηάζεηο  : 0,30 Φ 0,21 
Σν  εμώθπιιν ζα θέξεη ηελ θόθθηλε 
δηαγξάκκηζε. 

100 
ΜΠΛΟΚ 
 
  

ΔΝΣΤΠΟ 

 
Καηάζηαζε  
θαηαβαιιόλ
ηωλ 
(Γηαγξακκηζ
κέλε ) 

4 Τπόδ.Κ0520/3/2/100/2011 

κπινθ ησλ 50 ζεη θύιισλ έθαζην, 

ηξηπιόηππα ρεκηθά (NCR) (50Φ3), 

πεξθνξέ ηα δύν, ην άιιν ζηαζεξό. 

Αξηζκεκέλα από ην  15.001 έσο ην 

40.000  γξακκνγξαθεκέλα  ζηε κία 

όςε, δέζηκν θαξθσηό ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά, όπσο ην δείγκα ηεο 

Υπεξεζίαο. Τν  πξώην θύιιν ιεπθό. 

Τα άιια δύν ρξσκαηηζηά  (ξνδ & 

θίηξηλν), εμώθπιιν  NORMA  170gr 

όπσο ην δείγκα ηεο Υπεξεζίαο. 
Γηαζηάζεηο  :  0,30 Υ 0,21 

100 
ΜΠΛΟΚ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ 

 
Ολνκ. 
Καηάζηαζε  
θαηαβαιιό-
ληωλ  

 
5 Τπόδ.Κ620/26/3/500/2011 

κπινθ ησλ 50 ζεη θύιισλ έθαζην( 

ραξηί γξαθήο 60 gr ) , ηξηπιόηππα 

(50Φ3), πεξθνξέ ηα δύν, ην ηειεπηαίν 

ζηαζεξό, γξακκνγξαθεκέλα ζηε κία 

όςε, όπσο ην δείγκα ηεο ππεξεζίαο.  

Τν  πξώην θύιιν ιεπθό γξαθήο. Τα 

άιια δύν  ρξσκαηηζηά (πξάζηλν-ζηει) 

500 ΜΠΛΟΚ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ 

 
Απόδεημε 
Πιεξωκήο 
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Γηαζηάζεηο  : 0,20 Υ 0,14. 

6 Τπόδ.0714/1/3/20.000/2011 
θάθεινη αιιεινγξαθίαο κε παξάζπξν 
θαη Σ.Θ. Γηαζηάζεσλ 0,23Υ11,5 

ρξώκαηνο ιεπθνύ καη, εζσηεξηθό 
θόλην, απηνθόιιεηνη, κε παξάζπξν 
δηαζηάζεσλ 0,10Υ4,5, ραξηί γξαθήο 
80 γξακκ. Να παξακείλεη κε 
εθηππώζηκε πεξηνρή 15 mm από θάζε 
άθξν ηνπ θαθέινπ. Γύν είδε 
γξακκνγξάθεζεο.Μνλόρξσκε 
εθηύπσζε. Ο θσδηθόο ζην πίζσ κέξνο 
ηνπ θαθέινπ.   

20 000 Φάθεινο 

7 Τπόδ.0714/1/3/20.000/2011 
θάθεινη αιιεινγξαθίαο κε παξάζπξν 
ρωξίο Σ.Θ. Γηαζηάζεσλ 0,23Υ11,5 

ρξώκαηνο ιεπθνύ καη, εζσηεξηθό 
θόλην, απηνθόιιεηνη, κε παξάζπξν 
δηαζηάζεσλ 0,10Υ4,5, ραξηί γξαθήο 
80 γξακκ. Να παξακείλεη κε 
εθηππώζηκε πεξηνρή 15 mm από θάζε 
άθξν ηνπ θαθέινπ. Γύν είδε 
γξακκνγξάθεζεο. Μνλόρξσκε 
εθηύπσζε. Ο θσδηθόο ζην πίζσ κέξνο 
ηνπ θαθέινπ.   

20 000 Φάθεινο 

8 Τπόδ.0714/2/3/20.000/2011 
θάθεινη αιιεινγξαθίαο ρωξίο 
παξάζπξν θαη ρωξίο Σ.Θ. 

Γηαζηάζεσλ 0,23Υ11,5 ρξώκαηνο 
ιεπθνύ καη, εζσηεξηθό θόλην, 
απηνθόιιεηνη,  ραξηί γξαθήο 80 γξακκ. 
Να παξακείλεη κε εθηππώζηκε πεξηνρή 
15 mm από θάζε άθξν ηνπ θαθέινπ. 
Γύν είδε γξακκνγξάθεζεο. 
Μνλόρξσκε εθηύπσζε. Ο θσδηθόο ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ θαθέινπ.   

20 000 Φάθεινο 

9 Τπόδ.0714/2/3/20.000/2011 
θάθεινη αιιεινγξαθίαο ρωξίο 
παξάζπξν κε Σ.Θ. Γηαζηάζεσλ 

0,23Υ11,5 ρξώκαηνο ιεπθνύ καη, 
εζσηεξηθό θόλην, απηνθόιιεηνη, ραξηί 
γξαθήο 80 γξακκ. Να παξακείλεη κε 
εθηππώζηκε πεξηνρή 15 mm από θάζε 
άθξν ηνπ θαθέινπ. Γύν είδε 
γξακκνγξάθεζεο. Μνλόρξσκε 
εθηύπσζε. Ο θσδηθόο ζην πίζσ κέξνο 
ηνπ θαθέινπ.   

20 000 Φάθεινο 

10 Μερ/θό ραξηί 11 ρ 9,5  
Γηπιό κερ/θό ραξηί, ρεκηθό  
θαξκπνληδε   

100 θηβωηηα Με/θν 
ραξηη 

11 Μερ/θό ραξηί 11 ρ 9,5  
Σξηπιό κερ/θό ραξηί, ρεκηθό  
θαξκπνληδε   

100 θηβωηηα Με/θν 
ραξηη 

12 Τπόδ.Κ 0610/27/1/50/2011  50 ΜΠΛΟΚ ΔΝΣΤΠΟ 
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Μπινθ ησλ 50 ζεη θύιισλ έθαζην, 
ςαξνθνιιεηά, γξακκνγξαθεκέλα θαη 
ζηηο δύν νςεηο, κε δηαθνξεηηθή 
γξακκνγξάθεζε ζε θάζε θύιιν ζε ζεη 
ησλ 2 θύιισλ (50ρ2) ηππσκέλα κε 
κνβ κειάλη, ην εμώθπιιν ζειηιόδα, 
νπώο ην δείγκα ηεο ππεξεζίαο. 
Γηαζηάζεηο: 0,21ρ0,29 

 
Μεηαβηβά-
ζεηο 

13 Τπόδ.Κ 0610/26/1/50/2011  
Μπινθ ησλ 50 ζεη θύιισλ έθαζην, 
ηξηπιόηππα ρεκηθά (NCR) (50ρ3) 
πεξθνξέ ηα δύν, ην άιιν ζηαζεξό 
γξακκνγξαθεκέλα ζηε κία όςε, 
δέζηκν θαξθσηό ζηελ αξηζηεξή 
πιεπξά, όπσο ην δείγκα ηεο 
Τπεξεζίαο.Σν πξώην θύιιν ιεπθό. Σα 
άιια δύν ρξσκαηηζηά (ξνδ & θίηξηλν), 
εμώδπιιν ειηιόδα, όπσο ην δείγκα 
ηεο ππεξεζίαο. Γηαζηάζεηο : 
028ρ0,0205 

50 ΜΠΛΟΚ ΔΝΣΤΠΟ 
 
Σξνπν-
πνηεηηθέο 
 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΑΚΔΛΩΝ 

 

 
1. -  Αληαλαθιαζηηθόηεηα – Αδηαθάλεηα ραξηηνύ 

Σν ραξηί ησλ θαθέισλ πξέπεη λα έρεη Αληαλαθιαζηηθόηεηα >60% θαη 
Αδηαθάλεηα >85%. Υαξηί κε αληαλαθιαζηηθόηεηα <60% δελ επηηξέπεη ηελ 
αλάγλσζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη κε αδηαθάλεηα <85% επηηξέπεη λα δηαβάδνληαη 
ραξαθηήξεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ θαη όρη απηνί πνπ πξέπεη λα 
δηαβάδνληαη. 
 

2. –  πγθνιιήζεηο θαθέιωλ 
ηέξεεο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο ζπξξηθλώζεηο ή πεξηζζεύκαηα θόιιαο. 
Οη ζπγθνιιήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θαθέινπ. 
 

3. –  Με εθηππώζηκεο πεξηνρέο – πεξηζώξηα ηωλ θαθέιωλ 
ε όια ηα κεγέζε θαη ηύπνπο ησλ θαθέισλ, ην Αξηζηεξό, ην Δπάλσ θαη ην 
Γεμηό πεξηζώξην ηεο κπξνζηηλήο όςεο ησλ θαθέισλ θαηά κήθνο ησλ 
αληίζηνηρσλ πιεπξώλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Σν δεμηό ήκηζπ 
πεξηζώξην ηεο θάησ πιεπξάο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 mm θαη ην 
αξηζηεξό ήκηζπ ηεο ίδηαο πιεπξάο 26 mm, κε ρξώκα θαη ζηα δύν πεξηζώξηα 
ην ιεπθό καη (όρη γπαιηζηεξό). 
Η πεξηγξαθή θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαθέισλ είλαη ζύκθσλα κε 
ηνλ εηδηθό νδεγό ηππνπνίεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ησλ ΔΛΣΑ. 
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    ΓΔΝΙΚΑ 
Οιόθιεξε ε πνζόηεηα ηνπ παξαπάλσ εληύπσλ-θαθέισλ   είλαη ζύκθσλε κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο  θαη ηα δείγκαηα ηεο Τπεξεζίαο:  
ε όια ηα ππνδείγκαηα ε ζέζε εθηύπσζεο ηνπ αξηζ. Τπνδείγκαηνο πξέπεη λα 
εθηππώλεηαη ζην πίζω κέξνο ηνπ θαθέινπ. 
Γελ ζα ππάξρνπλ ηειείεο πνπ δειώλνπλ ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ δηεύζπλζεο 
ηνπ παξαιήπηε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.         ΣΙΜΗΜΑ 

 
Ωο ηίκεκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο  πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ν 
πξνκεζεπηήο  ζπκθσλείηαη ην πνζό ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ 
νγδόληα  επξώ θαη πέληε ιεπηώλ #15.780,00#  € πιένλ ηνπ ΦΠΑ, ε 

πξνζθεξζείζα δειαδή από ηνλ πξνκεζεπηή  ηηκή ζύκθσλα κε ηελ από 
14/11/2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη εγθξηζείζα κε ηελ αξ. 51/2/23-11-
2011απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.       ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηωλ εληύπωλ θαη θαθέιωλ νξίδεηαη ζε είθνζη 
(20) εκεξνινγηαθέο   εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαθύξωζεο ή απν ηελ ηειηθή έγθξηζε ηωλ δνθηκίωλ 
από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΔ (Σκ. Πξνκεζεηώλ). Η Τπεξεζία 

δύλαηαη λα δεηήζεη ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ιόγσ ηεο εμάληιεζεο ησλ 
απνζεκάησλ ζηηο Απνζήθεο ηνπ Οξγαληζκνύ.  

 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη ηα έληππα 
θαη θάθεινπο θαηά παληόο θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη 
κέρξη ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζηνπο ρώξνπο απνζήθεο  ηνπ ΟΑΔΔ  πνπ ζα ηνπ 
ππνδεηρηνύλ  από ηελ Τπεξεζία. (Κσλ/ιεσο 47 Κακίληα Πεηξαηάο ηει. 
2104134655) 

Σνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο θζνξάο ή απώιεηαο ηνπ εληύπσλ θαη θαθέισλ 
θέξεη κέρξη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνλ παξαπάλσ ρώξν ν Πξνκεζεπηήο. 
 

   Ο Πξνκεζεπηήο  ππνρξενύηαη  λα εηδνπνηήζεη  ηελ  Τπεξεζία  πνπ  
εθηειεί  ηελ πξνκήζεηα  θαη  ηελ επηηξνπή  παξαιαβήο,  γηα  ηελ  
εκεξνκελία  πνπ  πξνηίζεηαη  λα παξαδώζεη ηα έληππα θαη θαθέινπο, 
ηνπιάρηζηνλ  πέληε  (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  λωξίηεξα. 

Μεηά ηελ πξνζθόκηζε ηωλ Δληύπωλ θαη θαθέιωλ ζηελ απνζήθε ηνπ 
ΟΑΔΔ  ν πξνκεζεπηήο  ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία (Σκ. 
Πξνκεζεηώλ) απνδεηθηηθό, ζεωξεκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο απνζήθεο 
ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο, θωδηθόο ηωλ 
παξαδνζέληωλ , ε πνζόηεηα θαη ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο ζε εθηέιεζε 
ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
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       Ο Πξνκεζεπηήο  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηππώζεη θαη λα 
παξαδώζεη ηα έληππα θαη θαθέινπο,  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα  ζύκβαζεο. 
         Δηδηθόηεξα ν Πξνκεζεπηήο   δειώλεη  όηη νιόθιεξε  ε πνζόηεηα  ησλ  
ππό πξνκήζεηα εληύπσλ θαη θαθέισλ  είλαη  ζύκθσλα  κε  ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά   θαη  ην  δείγκα  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  γη’ απηό  ην  ιόγν  
πξνζθόκηζε  δνθίκην, ην  νπνίν   εγθξίζεθε  από  ηελ  αξκόδηα  Τπεξεζία  ηνπ  
ΟΑΔΔ.  
         Ο Πξνκεζεπηήο  δειώλεη  ξεηώο  όηη  πξηλ  από νπνηαδήπνηε  
εθηύπωζε  ζα  πξνζθνκίζεη  ηα  ππό εθηύπωζε δνθίκηα γηα έγθξηζε   
ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία  ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ.  
         Ο  ρξόλνο δε  ηνπ  ειέγρνπ δελ ζα  ππνινγηζζεί  ζηνλ ρξόλν  

παξάδνζεο  ηωλ  ππό πξνκήζεηα  θαθέιωλ θαη ηωλ βηβιίωλ 

πξωηνθόιινπ . 

    Ρεηώο  ζπκθσλείηαη  κε  ην  παξόλ  όηη  θάζε  νηαζδήπνηε  κνξθήο   θαη  
θύζεο  θαθνηερλία, ειάηησκα,  ή  παξάιεηςε, ζα  απνηειεί  αλεμάξηεηα   από  
ηνλ  βαζκό  ππαηηηόηεηαο, επαξθή  ιόγν, όπσο  ν  ΟΑΔΔ αξλεζεί  ηελ  
παξαιαβή  κέξνπο  ή  θαη  όισλ  ησλ  ππό  πξνκήζεηα  εληύπσλ θαη θαθέισλ. 
 
 
Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο  ζα πξέπεη 
λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ΟΑΔΔ, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηεο 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηύπσζε ησλ εληύπσλ θαη 
θαθέισλ.   
       Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή  ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην 
(ηνλ νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε, εθηόο ηεο ακνηβήο 
ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ.  
 
       
      Ο Ο.Α.Δ.Δ. απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ 
αηύρεκα ή από θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο 
απνθιεηζηηθά ππεύζπλνπ θαζηζηακέλνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Ο Ο.Α.Δ.Δ. δελ έρεη 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθό ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε ηξίηνπο.   
 
  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4        ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ε Πξνκεζεπηήο  
θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. 2850535721/14-12-2011 εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 
Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζπλνιηθήο αμίαο #1.578,00#€, πνπ αληηζηνηρεί ζην 10%  

ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ρσξίο ΦΠΑ. 
Η εγγύεζε αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07 ζηνηρεία. Η 
αλσηέξσ εγγύεζε εθόζνλ δελ θαηαπέζεη, ζα επηζηξαθεί ζην όξγαλν πνπ ηελ 
εμέδσζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 
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παξνύζαο ζύκβαζεο (εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο) θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ από ηελ επηηξνπή παξαιαβώλ. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΝΣΤΠΩΝ-ΦΑΚΔΛΩΝ 

 
               Η παξαιαβή απηώλ   ζα γίλεη  από  ηελ   Δπηηξνπή Παξαιαβήο  
ηνπ ΟΑΔΔ, πνπ   νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, θαη ε  νπνία  ζα    
ζπληάμεη   ην  Πξαθηηθό νξηζηηθήο Παξαιαβήο κεηά ηνλ  πνζνηηθό  θαη   
πνηνηηθό έιεγρν  ηνπ  ζπλόινπ  ησλ παξαδνζέλησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ. 
Δάλ  ην  ζύλνιν  ή   κέξνο ησλ   παξαδνζέλησλ     δελ ζα είλαη  ζύκθσλα κε  
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα δείγκαηα ηεο ππεξεζίαο  ζα απνξξίπηνληαη. 
       ηελ  πεξίπησζε  απηή  ην  Γ ΟΑΔΔ δύλαηαη  κε απόθαζε  ηνπ  λα  
νξίζεη    εύινγε  πξνζεζκία  γηα  ηελ αληηθαηάζηαζε  ησλ εληύπσλ θαη 
θαθέισλ  πνπ απνξξίθζεθαλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζζεί.            

Αλ  ν  πξνκεζεπηήο  δελ  δερζεί  ή  δελ  κπνξέζεη  λα ηα  αληηθαηαζηήζεη      
θεξύζζεηαη  έθπησηνο σο πξνο ην  κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ  απνξξίθζεθε    
( κέξνο ή  ζύλνιν ) θαη  ππόθεηηαη  ζηηο  πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
       Αλ  ε  αληηθαηάζηαζε  γίλεη  κεηά ηε  ιήμε  ηεο δνζείζεο  πξνζεζκίαο  
ζεσξείηαη    σο  εθπξόζεζκνο θαη  ππόθεηηαη  ζε θπξώζεηο  ιόγσ  
εθπξόζεζκεο  παξάδνζεο.  
       Ο Πξνκεζεπηήο θέξεη  ηελ  επζύλε  γηα  ηελ  ζσζηή  πνζόηεηα  θαη  
πνηόηεηα  ησλ παξαδνζέλησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ  κέρξη  ηελ  πιήξε 
παξάδνζε  απηώλ  ζηνπο ρώξνπο ηεο απνζήθεο ηνπ OAEE Κσλ/ιεσο  47 – 
Κακίληα Πεηξαηάο. 
      ε πεξίπησζε  πνπ  δηαπηζησζεί  εθ  ησλ  πζηέξσλ  θαη θαηά ηε ρξήζε 
ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ  από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΔ όηη ηα έληππα θαη 
θάθεινη δελ  έρνπλ  ηε  ζσζηή  πνηόηεηα, ή δελ βξέζεθε ε ζσζηή πνζόηεηα 
ηπραία,  δε  θαηά  ηελ  δεηγκαηνιεπηηθή  παξαιαβή ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ  
επξέζεζαλ  θαιώο  ν  Πξνκεζεπηήο  ππνρξενύηαη   λα  αληηθαηαζηήζεη   ηα 
έληππα θαη θαθέινπο    πνπ  δελ  είραλ  ηε  ζσζηή  πνηόηεηα  ή  λα  εθηππώζεη  
θαη  πξνζθνκίζεη  ηα έληππα θαη θαθέινπο  πνπ  δελ  επξέζεζαλ ζηε ζσζηή 
(ζπκβαηηθή) πνζόηεηα, ρσξίο δαπάλε γηα  ηνλ ΟΑΔΔ, ζε  πξνζεζκία  πνπ  ζα  
νξηζζεί  από  ην  Γ  Ο.Α.Δ.Δ. 
     Γηαθνξεηηθά  ν  Πξνκεζεπηήο  θεξύζζεηαη  έθπησηνο  σο  πξνο  ην κέξνο  
ηεο πξνκήζεηαο  πνπ  δελ  επξέζε  ζηελ  ζσζηή  πνζόηεηα  ή  πνηόηεηα  
αληίζηνηρα  θαη  ππόθεηηαη  ζηηο  πξνβιεπόκελεο  θπξώζεηο. 
     ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθό απηά  ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
παξνπζηάδεη ηνύην από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο 
απόξξηςεο θαη γλσκαηεύεη  αλ απηά  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
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   ΑΡΘΡΟ 6    ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 
          Ο Πξνκεζεπηήο  δειώλεη όηη ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ησλ εληύπσλ θαη 
θαθέισλ  ζα παξαδνζεί ζηνλ ΟΑΔΔ   ζε 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

 
 Γηα ηελ  παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εληύπσλ θαη θαθέισλ θαη αθνύ ν 

ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιύηεξνο από είθνζη (20) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ λα 
παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνύ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο 
θαηά ηα αλσηέξσ ρξόλνο ρσξίο λα παξαδνζνύλ ηα έληππα θαη θάθεινη, ν 
πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

Δπίζεο  ν παξαπάλσ  ζπκβαηηθόο ρξόλνο   παξάδνζεο, δύλαηαη  κε 
απόθαζε    ηνπ  Γ ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ. θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ λα κεηαηίζεηαη  ζε πεξίπησζε  ζνβαξνηάησλ  ιόγσλ πνπ    
ζπληζηνύλ  αληηθεηκεληθή  αδπλακία  εκπξόζεζκεο  παξάδνζεο ησλ εληύπσλ 
θαη θαθέισλ  ή  ζε πεξηπηώζεηο  αλσηέξαο  βίαο. Ο πξνκεζεπηήο πνπ  
επηθαιείηαη  αλσηέξα βία  ππνρξενύηαη  ηα  πεξηζηαηηθά πνπ  ζπληζηνύλ  ηελ  
αλσηέξα  βία  λα αλαθέξεη  εγθαίξσο εληόο 10 εκεξώλ θαη  εγγξάθσο  θαη  λα 
πξνζθνκίζεη  ζηελ  ππεξεζία ηα  απαξαίηεηα  απνδεηθηηθά    ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε  πνπ ν  πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ  αλσηέξσ πξνζεζκία 
δελ  αλαθέξεη εγθαίξσο  ηα  πεξηζηαηηθά θαη  δελ πξνζθνκίζεη  ηα 
απαηηνύκελα απνδεηθηηθά  ζηνηρεία, ζηεξείηαη  ηνπ  δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί  
ηελ  ύπαξμε αλσηέξαο  βίαο. 

  
 
 
   ΑΡΘΡΟ  7      ΚΤΡΩΔΙ  ΓΙΑ  ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ  ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΡΟΣΙΜΑ   

 
1.-ε πεξίπησζε  πνπ  ηα έληππα θαη θάθεινη   παξαδνζνύλ   ή  
αληηθαηαζηαζνύλ  κεηά ηε  ιήμε  ηνπ  ζπκβαηηθνύ  ρξόλνπ  όπσο  
δηακνξθώζεθε  κε ηπρόλ παξάηαζε θαη  κέρξη  ιήμεο  ηνπ ρξόλνπ ηεο  
παξάηαζεο  πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη  εθηόο   ησλ ηπρόλ  
πξνβιεπνκέλσλ, θαηά  πεξίπησζε θπξώζεσλ θαη πξόζηηκν πνπ  
ππνινγίδεηαη  σο εμήο: 
  α.Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ πεξηνξίδεηαη  ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ  

ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ  ρξόλνπ παξάηαζεο 1%  επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο  ηεο  πνζόηεηαο πνπ  παξαδόζεθε  εθπξόζεζκα. 
     β. Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ  πεξηνξίδεηαη  ζε  ρξνληθό  δηάζηεκα  από  ην 1/4 
κέρξη  ην  ½ ηνπ  κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ  ρξόλνπ παξάηαζεο  3%  επί  ηεο 
ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηεο  πνζόηεηαο  πνπ  παξαδόζεθε    εθπξόζεζκα. 
 
Δάλ θαηά ηνλ  ππνινγηζκό ηνπ  κηζνύ  ηνπ  ρξόλνπ  παξάηαζεο  πξνθύπηεη  
θιάζκα  εκέξαο , ζεσξείηαη νιόθιεξε  εκέξα. 
    γ.Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ  1/2,  πνζνζηό 5% επί 
ηεο  ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηεο πνζόηεηαο  πνπ παξαδόζεθε   εθπξόζεζκα . 
  2. -Σα παξαπάλσ ,  πνζά  πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  
αμίαο ηεο  εθπξόζεζκεο  παξαδνζείζαο πνζόηεηαο  εληύπσλ θαη θαθέισλ   
ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
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    Δάλ ηα έληππα θαη θάθεινη  πνπ παξαδόζεθαλ εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ  πνπ παξαδόζεθαλ εκπξόζεζκα 
ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 
απηώλ. 
 3. Δθόζνλ κε ηελ απόθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηώηνπ παξέρεηαη ζε 
απηόλ ε δπλαηόηεηα λα παξαδώζεη ηα έληππα θαη θαθέινπο κέρξη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνπο ηνπ 
πξνθεξπζζόκελνπ δηαγσληζκνύ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξόζηηκν γηα 
εθπξόζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηό 10%  επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, 
αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθό απηό 
δηάζηεκα.  ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
πξνεγνπκέλε  παξάγξαθν. 
    Δάλ ν έθπησηνο παξαδώζεη ηα έληππα θαη θαθέινπο ν εηο βάξνο ηνπ 
δηαγσληζκόο ή ηα απνηειέζκαηα απηνύ καηαηώλνληαη,  κε απόθαζε ηνπ Γ 
ηνπ ΟΑΔΔ ύζηεξα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Δληύπσλ θαη θαθέισλ. 
 4. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ κε απόθαζε ηνπ Γ 
ηνπ ΟΑΔΔ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ δελ 
ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα 
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο 
θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξόλνο παξάδνζεο.   
5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα έληππα θαη θάθεινη  κεηαθεξζνύλ θαη 
παξαδνζνύλ  κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ,  όπσο δηακνξθώζεθε κε 
ηπρόλ κεηάζεζε απηνύ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο 
πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή εθηόο 
ησλ ηπρόλ πξνβιεπόκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξώζεσλ, ηα πξόζηηκα ηνπ 
άξζξνπ 32 Π. Γ. (Π.Γ. 118/2007), θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 
απηό θαη  όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  Δθηόο από ηηο 
θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ, ν 
Πξνκεζεπηήο επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζε βάξνο 
ηνπ ΟΑΔΔ από ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή  εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  8      ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ζα αλαζηέιινληαη 
αδεκίσο νη ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ από ηελ παξνύζα. 
Ο Πξνκεζεπηήο  πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη κέζα  ζε δέθα 
(10) κέξεο από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ 
αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία 
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
Αλσηέξα βία ζεσξνύληαη κόλν ηα ζεκαληηθά  γεγνλόηα όπσο πόιεκνο, 
επηζηξάηεπζε, ζεηζκόο ή ππξθαγηά.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  9    ΔΚΠΣΩΔΙ   
        

1. Με απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο   
ν Πξνκεζεπηήο  θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθώο  έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη 
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από θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθόζνλ δελ  παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε  ηα έληππα θαη θαθέινπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ 
ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε κεηά από αίηεζή ηνπ, ζύκθσλα κε όζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
 
2. Ο Πξνκεζεπηήο  δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από  ηελ ζύκβαζε όηαλ: 
 
α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα έληππα θαη θάθεινη δελ παξαδόζεθαλ ή 
δελ αληηθαηαζηάζεθαλ  κε επζύλε ηνπ ΟΑΔΔ. 
β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
3. Με ηελ απόθαζε θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή  εθπηώηνπ από ηε ζύκβαζε 
κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα παξάδνζεο ησλ εληύπσλ θαη 
θαθέισλ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε 
ή αληηθαηάζηαζε ησλ απνξξηθζέλησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ  γίλεηαη δεθηή. 
 
4. ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε  ή 
ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, ύζηεξα από 
γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί 
ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθώο  ή δηαδεπθηηθόο, νη  
θπξώζεηο  θαηά άξζξν 34 παξ. 5. ηνπ Π.Γ.118/07 
 
ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ2 ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 118/07.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  10    ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ   
 

Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ  πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ εληύπσλ θαη θαθέισλ θαη ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο 
πνπ ηζρύνπλ γηα ην Γεκόζην.   Δηδηθόηεξα: 

Μεηά από ηελ παξαιαβή ηνπ εληύπσλ θαη θαθέισλ ζα γίλεη εμόθιεζε ηνπ 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ  αθνύ πξνζθνκηζηνύλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά:         

       α.- Σηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή εηο ηξηπινύλ πνπ λα αλαγξάθεη ηελ 
αθξηβή νλνκαζία ηνπ είδνπο ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζύκβαζε 
θαη λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ θαη ην νπνίν ζα εθδνζεί 
κεηά ηελ νξηζηηθή , πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηωλ 
ζπληαγνινγίωλ. 
       β.- Δμνθιεηηθή  απόδεημε  ηνπ Πξνκεζεπηή, αλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη 

ηελ έλδεημε  ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ. 
 γ.- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
      δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 
      ε.- Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρόλ ηνπ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
     δ.-Σα ηηκνιόγηα ζα ππόθεηληαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή (3,622%) Μ.Σ.Π.Τ.  θ.ι.π. θαη ηνπ Ν. 2198/94. 
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     ε.- Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 
πιεξσκήο.  
        
 
  ΑΡΘΡΟ  11  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 
        
       Απαγνξεύεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή  λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην 
ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηελ ύκβαζε, 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε εηαηξεία ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΟΑΔΔ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  12       ΔΚΥΩΡΗΔΙ- ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 
 
   Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ή/θαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο ηκήκαηνο ή ηνπ 
ζπλόινπ ηνπ πξνκεζεπηή ζε ηξίην. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13.   ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 
α) Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα ή εάλ ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην από ηελ 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ. 
β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζόηεηα πνπ 
παξαδόζεθε 
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο αθνύ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο. 
δ) Δθπιεξώζεθαλ θαη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεύηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπόκελα από ηελ ζύκβαζε.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14.     ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 
 
H ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα θαη θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο: 
 
α. θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο 
 
β. θαζπζηεξήζεη απνδεδεηγκέλα από ππαηηηόηεηά ηνπ ηελ παξάδνζε 
παξαδνηέσλ.  
 
           Ο ΟΑΔΔ, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε αδεκίσο 
γη΄ απηόλ, κεηά από εηζήγεζε ηεο ΔΠΠ, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε 
πξνζεζκίαο κε γξαπηή εηδνπνίεζε θαη  κε απηνδίθαηε θαηάπησζε ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 
Πξνκεζεπηήο παξαβεί νπνηνλδήπνηε όξν ηεο παξνύζαο ζεσξνπκέλσλ όισλ 
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σο νπζησδώλ θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ παξάβαζε απηή εληόο δέθα (10) 
εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή έγγξαθε  εηδνπνίεζή ηεο από ηελ ΔΠΠ.  
        Η Αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε αδεκίσο γη’ 
απηήλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαο κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 
Πξνκεζεπηή θαη κε απηνδίθαηε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο, εάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο ν 
Πξνκεζεπηήο  ηεζεί ππό εθθαζάξηζε ή ππό θαζεζηώο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο. 
         ε πεξίπησζε ιύζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ν Πξνκεζεπηήο: 
α) είλαη ππνρξεσκέλνο  λα παξαδώζεη ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.  όια ηα έληππα  πνπ 
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
 
β)  δελ δηθαηνύηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο παξά κόλν ηεο ακνηβήο ηνπ 
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κόλν γηα ην κέρξη ηε ιύζε ή 
θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ρξνληθό δηάζηεκα. 
Ρεηά ζπκθσλείηαη  κεηαμύ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  θαη ηνπ  Πξνκεζεπηή  όηη – ζε θάζε 
πεξίπησζε – ε επζύλε πξνο απνδεκίσζε ηνπ Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ ΟΑΔΔ , 
ιόγσ ππαίηηαο θαη απνδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ 
ζπλδέεηαη αηηησδώο κε πξνθιεζείζα δεκία ή παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ 
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζα πεξηνξίδεηαη ρξεκαηηθά ζην πνζό ηεο 
πξαγκαηηθήο δεκίαο (ζεηηθήο ή/ θαη απνζεηηθήο) ηνπ ΟΑΔΔ  θαη κόλν θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δε ζα ππεξβαίλεη θαη΄  αλώηαην όξην ην  πνζό ηεο 
ζπλνιηθήο ακνηβήο πνπ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ Πξνκεζεπηή, εθηόο από ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ν Πξνκεζεπηήο  βαξύλεηαη απνδεδεηγκέλα κε δόιν ή βαξηά 
ακέιεηα θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο πξνβιεπόκελεο  ζηελ παξνύζα ζύκβαζε πξνκήζεηαο. 
 
  
 
ΑΡΘΡΟ 15    ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιόκελα 
κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην εγγξάθσο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 24  & 4  ηνπ ΠΓ  118/07. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16      ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

      
       Ο Πξνκεζεπηήο  θαη ν Ο.Α.Δ.Δ. ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά 
θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.  
 
        Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιύεηαη από ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε 
ην Διιεληθό.   

Δπί  ηεο  παξνύζαο  ζύκβαζεο  εθαξκόδνληαη  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  Ν. 2286/95, 
ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/95, & Τπνπξγηθή Απόθαζε 
129/2534/20.1.2010, ην άξζξν 101 ηνπ Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο θαη 
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Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 38/2007 (Φ.Δ.Κ. 
33/22-2-2007), νη όξνη ηεο άλσ εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ.   
θαη   ε   από  17/06/2011 πξνζθνξά  ηεο  Πξνκεζεύηξηαο, ηα νπνία 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην  κέξνο  ηεο  παξνύζαο  ζύκβαζεο. 

         

Απηά  αθνύ  ζπλνκνιόγεζαλ  ηα  ζπκβαιιόκελα  κέξε  κε  ηελ  ηδηόηεηα  κε 
ηελ νπνίαλ θάζε  έλα  από  απηά παξίζηαηαη, ζπληάρζεθε  ην παξόλ  ζε  ηξία  
αληίηππα, έιαβε  δε  έλα  ησλ  πξσηνηύπσλ  έθαζην  ηνύησλ, ππνγξάθεηαη  
όπσο  αθνινπζεί. 
 

                                             ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 

            ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΑΔΔ                                      ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ 

      Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ                        Ο ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΑΤΣΗ    

      ΓΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΔΓΡΟ                     

             ΣΟΤ   Γ   ΑΤΣΟΤ    

       ΓΔΡΑΙΜΟ  ΒΟΤΓΟΤΡΗ                        ΠΑΛΟΤΜΠΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ                                     


