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      ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

 

ηελ  Αζήλα  ζήκεξα  ηελ 30ε  ηνπ  κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ  έηνπο 2011  κεηαμύ  

ησλ  ζπκβαιινκέλσλ, αθ‟ ελόο  ηνπ  ζηελ  Αζήλα  (αησβξηάλδνπ  18), 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. Γεξάζηκν Βνπδνύξε  θαη  αθ‟ εηέξνπ ηεο ζηελ Αζήλα  

εδξεύνπζαο Αηνκηθήο Δηαηξείαο επί ηεο νδνύ Αξηζηνηέινπο 36 Αραξλαί, κε ηελ 

επσλπκία «Νηθνο Υ. Σζαξνύρεο.» θαη ΑΦΜ 041861720 ΓΟΤ Πεηξνππόιεσο λνκίκσο 

εθπξνζσπνύκελεο από ηνλ θ.Σζαξνύρε Νίθν ηνπ Υξήζηνπ κε αξηζκό Αζηπλνκηθήο 

Σαπηόηεηαο AB006590 ζπκθσλήζεθαλ  θαη  ζπλνκνινγήζεθαλ  ηα  αθόινπζα : 

 

Ο Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ.) ζε  εθηέιεζε  

δηαηάμεσλ  ηνπ  Ν.2286/95  θαη  ηνπ  Π.Γ. 118/07  εμέδσζε  ηελ  ππ‟ αξηζκ.227 απόθαζε 

ηνπ  Γ.. ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ. ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο ηεο 22-12-2011, δπλάκεη  ηεο  νπνίαο  

απνθαζίζηεθε  θαηά πιεηνςεθία θαη εγθξίζεθε  ε  αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πζηεκάησλ 

εζσηεξηθήο ζθίαζεο  γηα ηελ θάιπςε ησλ παινπηλάθσλ ησλ γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζηελ άλσ αληηζπκβαιινκέλε εηαηξία θαινύκελε θαησηέξσ ράξηλ 

ζπληνκίαο πξνκεζεύηξηα ζηελ ηηκή ησλ # 10.755,00#  € ζπλ   # 2.473,65#  € γηα Φ.Π.Α. 

(23%) ήηνη ζπλνιηθή ηηκή ην πνζό ησλ # 13.228,65# €.  

 
 

Σα ππό πξνκήζεηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο ζθίαζεο “roller” ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο εμήο παξαθάησ ρώξνπο : 

 

ηα γξαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα ηνπνζεηεζνύλ 8 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ηα γξαθεία Β΄αληηπξνέδξνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 5 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 3 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ην γξαθείν ηεο γξακκαηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 3 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ 

ζθίαζεο. 

ε παξάπιεπξα γξαθεία ζα ηνπνζεηεζνύλ 10 ηεκάρηα  ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ηα γξαθεία ησλ ηαηξώλ ζα ηνπνζεηεζνύλ 6 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ηα γξαθεία ησλ ζπκβνύισλ ζα ηνπνζεηεζνύλ 5 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ηα παξάιιεια γξαθεία ζα ηνπνζεηεζνύλ 4 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ην γξαθείν νξγάλσζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ 9 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 

ην γξαθείν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ 4 ηεκάρηα ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. 
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ηελ αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζα ηνπνζεηεζεί 1 ηεκάρην ζπζηήκαηνο ζθίαζεο. 

ηα παξαπάλσ γξαθεία ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο roller ρξώκαηνο γθξη 

ζθνύξν εθηόο από ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ roller ρξώκαηνο θαθέ. 

 

Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο ζθίαζεο ηύπνπ “Screen” λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ δηάηξεηε 

ζθίαζε επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ θαη ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηα κεηαιιηθά πιαίζηα ηνπ 

θηηξίνπ κε ζηεξίγκαηα νξνθήο. 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΤΛΙΚΩΝ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο ζθίαζεο: 

Βαζηθό πιηθό: Ύθαζκα. 

Πεξηγξαθή βαζηθνύ πιηθνύ: Γηάηξεηα 10%. 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή βαζηθνύ πιηθνύ: ύθαζκα δηάηξεην γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

Αληνρή ζηε θσηηά: ΒΡΑΓΤΚΑΤΣΟ (πιηθό πνπ πηάλεη θσηηά αιιά δελ αλαθιέγεηαη θαη 

δελ κεηαδίδεη εύθνια ηελ θσηηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν). 

Αληνρή ρξώκαηνο ζην θώο: 7 έσο 8 (ζρεδόλ θαζόινπ μεζώξηαζκα). 

εκείν ζύκπηπμεο πάλσ-θάησ: ην είδνο ζθίαζεο καδεύεηαη από θάησ πξνο ηα πάλσ 

δεκηνπξγώληαο έλα παθέην ζην πάλσ κέξνο όηαλ είλαη ζπκπηπγκέλν. 

Γηαπεξαηόηεηα ζην θσο: ΜΔΑΙΑ 10-30% (ε δηαπεξαηόηεηα ζην θσο γηα έλα ύθαζκα 

είλαη ε πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ δηαδίδεηαη κέζα από απηό.  

Βαζκόο ζεξκνκόλσζεο: ΜΔΑΙΑ 0,8 (πνζόηεηα ζεξκόηεηαο W -ελέξγεηαο- αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν επηθάλεηαο -πθάζκαηνο-αλά βαζκό Kelvin- πνπ δηαπεξλά ην ύθαζκα θαη 

κεηαδίδεηαη ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

Πξνζηαζία από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία: ΜΔΓΑΛΗ (Δίλαη ην πνζνζηό ηεο 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο πνπ κεηαδίδεηαη από ην ύθαζκα ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ.) 

Αληηζηαηηθά: ΟΥΙ  

 

Ήδε  ζε  εθηέιεζε  ηεο  άλσ  απόθαζεο  ν  θ. Γεξάζηκνο Βνπδνύξεο, κε  ηελ  

ηδηόηεηα  κε  ηελ  νπνία  παξίζηαηαη  ζην  παξόλ, αλαζέηεη  ζην λόκηκν εθπξόζσπν 

ηεο Πξνκεζεύηξηαο θ. Ν. Σζαξνύρε ηελ  πξνκήζεηα  ησλ  άλσ πζηεκάησλ θίαζεο 

, ηελ κεηαθνξά, ηελ παξάδνζε απηώλ ζην θηίξην  ηνπ ΔΟΠΤΤ.  (επί ηεο νδνύ 

Κεθηζίαο 39 Μαξνύζη) σο θαη θαη ηνπνζέηεζε απηώλ ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά κε  

ηνπο  θάησζη  όξνπο  θαη  ζπκθσλίεο: 
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ΑΡΘΡΟ  1  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ άλσ 

αλαιπηηθώο πεξηγξαθνκέλσλ πζηεκάησλ ζθίαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

από   01/11/2011 Πξνζθνξά ηεο Πξνκεζεύηξηαο, ε κεηαθνξά θαη 

παξάδνζε απηώλ ζην θηίξην ηνπ ΔΟΠΤΤ επί ηεο νδνύ  Κεθηζίαο 39 

Μαξνύζη, σο θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ώζηε λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά. 

H Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη  όπσο  ζπκκνξθώλεηαη  απόιπηα   πξνο  

όινπο  ηνπο  όξνπο  ηεο παξνύζαο  ζύκβαζεο, ζπκθσλεκέλσλ δηα ηνπ  

παξόληνο  όισλ  νπζησδώλ,  ε  παξάβαζε  ησλ  νπνίσλ  απνηειεί         

ζπνπδαίν  ιόγν  ιύζεο  απηήο. 

Ρεηά  ζπκθσλείηαη  κε  ην  παξόλ   όηη  θάζε   νηαζδήπνηε  

κνξθήο  θαη  θύζεο  θαθνηερλία, ειάηησκα ή  παξάιεηςε  ζα  απνηειεί  

αλεμάξηεηα  από  ην  βαζκό  ππαηηηόηεηαο  επαξθή  ιόγν, όπσο  ν  

Ο.Α.Δ.Δ. αξλεζεί  ηελ παξαιαβή  κέξνπο ή θαη νιόθιεξεο ηεο 

πνζόηεηαο ησλ  ππό  πξνκήζεηα εηδώλ. 

                                       

 

ΑΡΘΡΟ   2  

      

 

Ωο ηίκεκα ζπκθσλείηαη ε από ηελ Πξνκεζεύηξηα πξνζθεξζείζα ηηκή, κε ηελ 

από 01/11/2011 πξνζθνξά ηεο θαη κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Γ ΟΑΔΔ 

απνδερζείζα ηηκή ησλ δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη νρηώ επξώ θαη 

εμήληα πέληε ιεπηώλ # 13.228,65 επξώ # € (δειαδή #10.755,00# € ζπλ # 

2.473,65 # € γηα Φ.Π.Α. 23%),   γηα ηελ πξνκήζεηα, θαζώο γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ζηνλ άλσ Οξγαληζκό 

ώζηε λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά θαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε.  

Η πιεξσκή δε ηνύησλ ζηελ  Πξνκεζεύηξηα ζα  γίλεη, αθνύ  ηα  

αλσηέξσ ζπζηήκαηα ζθίαζεο ειεγρζνύλ  από  ηελ  Δπηηξνπή  

Παξαιαβώλ  θαη  κεηά  ηελ νξηζηηθή  πνζνηηθή  θαη  πνηνηηθή  

παξαιαβή απηώλ θαη είλαη ιεηηνπξγηθά. 

Σν  αλσηέξσ   ηίκεκα  ππόθεηηαη  ζηηο  λόκηκεο  θξαηήζεηο, νη  νπνίεο  

θαηά  ηε  ζπκθσλία  ησλ  ζπκβαιινκέλσλ  ζα  θαηαβιεζνύλ  από  ηελ  

Πξνκεζεύηξηα. 

   

ΑΡΘΡΟ   3 

 

 

Η παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ 

νξίδεηαη κε ην παξόλ όηη ζα γίλεη εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από 
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ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ζηελ Πξνκεζεύηξηα ζην θηήξην ηνπ 

ΔΟΠΤΤ. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο απηώλ βαξύλνπλ 

ηελ Πξνκεζεύηξηα. 

 

 

                        

                                                               ΑΡΘΡΟ   4 

 

 

Η Πξνκεζεύηξηα δειώλεη ξεηά κε ην παξόλ όηη κε  δηθά  ηεο  έμνδα  ζα  

αζθαιίζεη  ηα  αλσηέξσ είδε  θαηά  παληόο  θηλδύλνπ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηεο  κεηαθνξάο  ησλ  θαη  κέρξη  ηεο  παξαιαβήο απηώλ  από ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηεο ηνπνζεηεζήο ησλ ζηνπο ρώξνπο   όπνπ 

ζηεγάδεηαη ν ΔΟΠΤΤ. 

Σνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο, θζνξάο ή  απώιεηαο ησλ  αλσηέξσ εηδώλ 

θέξεη κέρξη ηεο ηνπνζέηεζεο απηώλ ζηνv ΔΟΠΤΤ  ε Πξνκεζεύηξηα. 

Δπίζεο ε Πξνκεζεύηξηα δειώλεη όηη ηα ππό πξνκήζεηα είδε είλαη 

ζύκθσλα κε ηελ από 01/11/2011 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζ΄ απηήλ, ηα 

νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο, δηόηη ελδερνκέλσο ε 

Πξνκεζεύηξηα λα κελ παξέδσζε ηα αλσηέξσ είδε ζηελ απηή εληαία 

πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα θαη κόλν ζπκπησκαηηθά θαηά ηελ εμέηαζή ησλ 

λα βξέζεθαλ θαιήο πνηόηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη. 

 

 

                                                             ΑΡΘΡΟ  5  

 

 

Η  Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ  από    

(2) εκέξεο  εξγάζηκεο ην  Σκήκα  Πξνκεζεηώλ  ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.   γηα ηελ  

εκεξνκελία  πνπ πξνηίζεηαη  λα  παξαδώζεη ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ .    

                    

 

 

ΑΡΘΡΟ   6 

 

 

Η Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη  λα  ππνγξάςεη  κέζα  ζε  πέληε  (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο, από  ηεο  „‟επί  απνδείμεη‟‟  έγγξαθεο  αλαθνίλσζεο  ηεο  

θαηαθύξσζεο  ηεο άλσ  πξνκήζεηαο  ζην  όλνκά  ηεο,  ηελ  παξνύζα 
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ζύκβαζε, κνινλόηη  από  ηεο  αλαθνίλσζεο  ηεο θαηαθύξσζεο  ζεσξείηαη  

ζπλαθζείζα  ε  ζύκβαζε. 

 

 

          

                                      ΑΡΘΡΟ  7    

 

                  

                 Σα αλσηέξσ είδε  ζα παξαιεθζνύλ  από  ηελ  αξκόδηα  

Δπηηξνπή  Παξαιαβώλ ζπληαζζνκέλνπ   από  ηελ  άλσ  Δπηηξνπή ηνπ 

νξηζηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο, ζην  νπνίν  ζα  αλαγξάθνληαη  ηα  

απνηειέζκαηα  ηνπ  άλσ ειέγρνπ. 

Η Πξνκεζεύηξηα θαηέζεζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ηελ ππ‟ αξηζ. 112/702252-2 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνζνύ #1.075,50# επξώ, ιόγσ 

εγγύεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

     

                                     

 

ΑΡΘΡΟ   8 

 

 

Η πιεξσκή  ηεο  Πξνκεζεύηξηαο  ζα  ιάβεη  ρώξα κεηά  ηελ  κεηαθνξά 

θαη ηνπνζέηεζε ησλ πζηεκάησλ θίαζεο  ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, θαη ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή  θαη  πνηνηηθή  παξαιαβή απηώλ θαη 

αθνύ  ε  Δπηηξνπή  εθδώζεη  πξσηόθνιιν  νξηζηηθήο παξαιαβήο απηώλ θαη 

αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ηα θαησηέξσ  δηθαηνινγεηηθά:   

 

α. Σηκνιόγην  ηεο Πξνκεζεύηξηαο  εηο  ηξηπινύλ, πνπ λα θέξεη  ηελ  

έλδεημε  ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ  ή  

 

β. Δμνθιεηηθή  απόδεημε  ηεο Πξνκεζεύηξηαο, εθόζνλ  δελ  ππάξρεη  

ηηκνιόγην, ην  νπνίν  λα  θέξεη  ηελ έλδεημε   ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ. 

 

γ. Κάζε  άιιν  δηθαηνινγεηηθό  πνπ  ηπρόλ  ήζειε  δεηεζεί  από   ηηο  

αξκόδηεο  Τπεξεζίεο. 

 

                                                                      

ΑΡΘΡΟ  9 

 

 

Η Πξνκεζεύηξηα  πνπ  δε ζα  πξνζέιζεη κέζα  ζηελ  πξνζεζκία πνπ  

ηεο  δόζεθε γηα  λα ππνγξάςεη  ηελ παξνύζα  ζύκβαζε θεξύζζεηαη 

ππνρξεσηηθά  έθπησηε  από  ηελ θαηαθύξσζε  πνπ έγηλε  ζην  όλνκά ηεο,   
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         θαη  από  θάζε  δηθαίσκα  πνπ  απνξξέεη  από  απηήλ,  κε  απόθαζε  ηνπ                        

         ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 

 

                                                                                                                 

ΑΡΘΡΟ   11 

 

Με  ηελ  ίδηα  δηαδηθαζία ε Πξνκεζεύηξηα  θεξύζζεηαη  ππνρξεσηηθά  

έθπησηε  από  ηε  ζύκβαζε  θαη  από  θάζε  δηθαίσκα  πνπ  απνξξέεη   από  

απηήλ,  εάλ  δελ  παξαδώζεη ή  δελ  αληηθαηαζηήζεη  ηα  ππό  πξνκήζεηα  

είδε, κέζα  ζην  ζπκβαηηθό  ρξόλν  ή ζην  ρξόλν  παξάηαζεο πνπ ηεο  

δόζεθε.      

                                 

 

 

                                                         ΑΡΘΡΟ   12 

 

        ηελ Πξνκεζεύηξηα  πνπ  θεξύζζεηαη  έθπησηε  από  ηε  ζύκβαζε 

επηβάιινληαη  κε  απόθαζε  ηνπ  Γ..  ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ. αζξνηζηηθά  ή  

δηαδεπθηηθά  νη  παξαθάησ θπξώζεηο : 

α) Πξνκήζεηα  ησλ  εηδώλ  ζε  βάξνο  ηεο  έθπησηεο  Πξνκεζεύηξηαο από  

ηνπο  ππόινηπνπο  Πξνκεζεπηέο  πνπ  είραλ  δώζεη  πξνζθνξέο ηελ 

απεπζείαο  αλάζεζε. Κάζε  άκεζε  ή  έκκεζε  πξνθαινύκελε δεκία  ηνπ 

Ο.Α.Δ.Δ. ή ην   ηπρόλ  δηαθέξνλ  πνπ  ήζειε  πξνθύςεη  θαηαινγίδεηαη  ζε  

βάξνο  ηεο  έθπησηεο  Πξνκεζεύηξηαο.     

β) Πξνζσξηλόο  ή  δηαξθήο  απνθιεηζκόο  ηεο  Πξνκεζεύηξηαο  από ηηο  

πξνκήζεηεο  ηνπ  δεκόζηνπ  ηνκέα. 

 

Δπί  ηεο  παξνύζαο  ζύκβαζεο  εθαξκόδνληαη  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  Ν. 

2286/95, ηνπ Π.Γ. 118/07, νη  όξνη  ηεο  άλσ   εγθξηηηθήο  απόθαζεο  ηνπ  

Γ.. ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ., ηα  νπνία  απνηεινύλ  αλαπόζπαζην  κέξνο ηεο  

παξνύζαο  ζύκβαζεο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. Δ, πεξ. 3 

ηνπ Π.Γ. 38/2007 (Φ.Δ.Κ. 33/22-2-2007), νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101,102 

& 103 ηνπ Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (Τπνπξγηθή Απόθαζε Αξ. Φ. Οηθ. 10035/25147/4888/2006 

(Φ.Δ.Κ. Β 1737/29-11-2006) θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 154/2006 (Φ.Δ.Κ. 

167/Α/4-8-2006) θαη ην Π.Γ 258/2005 πεξί ηνπ «ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ (Ο.Α.Δ.Δ.)», νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3918/2-3-2011 άξζξν 33 (Γηαζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα Τγείαο) , νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3984/27-6-2011 άξζξν 9 (Γσξεά θαη κεηακόζρεπζε 

νξγάλσλ & άιιεο δηαηάμεηο) κε ηηο νπνίεο ν ΟΑΔΔ αλαιακβάλεη ηηο 

δαπάλεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ε Τπνπξγηθή Απόθαζε αξ. 

Φ80000/014.19055/3688/7-9-2011 (θαζνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ηνπ 

ΟΑΔΔ ζηελ εθηέιεζε ησλ δαπαλώλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)   
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        Απηά αθνύ  ζπλνκνιόγεζαλ  ηα  ζπκβαιιόκελα  κέξε κε  ηελ  ηδηόηεηα  

κε  ηελ  νπνία θαζέλα  από  απηά  παξίζηαηαη, ζπληάρζεθε ε παξνύζα,  

έιαβε  δε  έλα  ησλ πξσηνηύπσλ  έθαζην  ηνύησλ, ππνγξάθεηαη  δε  όπσο  

αθνινπζεί.  

 

            

                                   ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

    

 

                                               

 Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Ο.Α.Δ.Δ.                ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ  

    Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ                       Ο ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΑΤΣΗ 

                 

                   Γ..  ΑΤΣΟΤ  

 

 

 ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ              Ν. ΣΑΡΟΤΥΗ                             

………………………………..........                                                       

 

 


