
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ

των συμβαλλομένων, αφ’  ενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)”, (Α.Φ.Μ. 998554158, Δ.Ο.Υ Δ΄

Αθηνών),  που εδρεύει  στην Αθήνα,  οδός Ακαδημίας  αριθμ.  22 και  εκπροσωπείται

νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κου Αναστάσιου Πετρόπουλου,

δυνάμει  της  με  αριθμό  [Φ.10035/ΟΙΚ.15421/4427/09.04.2015  απόφασης  του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της από 15-04-2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ

250/15-04-2015),  αφ’  ετέρου  δε  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία

“INTERSYS  A.E  –  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”,  (Α.Φ.Μ.

094091151,  Δ.Ο.Υ.  Μεγάλων  Επιχειρήσεων),  που  εδρεύει  στο  Μαρκόπουλο

Μεσογαίας,  θέση  Ντοροβάτεζα  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.  Νικόλαο

Παπανδρέου του Ευάγγελου, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

         Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, 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  09-07-2015

Εισήγηση του Τμήματος  Προμηθειών,  Στέγασης  & Συντήρησης  του ΟΑΕΕ,  με  τη

αριθμό  97/6/21-07-2015  (ΑΔΑ  78YG4691V3-XTZ)  απόφασή  του,  αποφάσισε

ομόφωνα και ενέκρινε, την απευθείας ανάθεση, είκοσι πέντε (25) τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων τύπου canon L150, με δωρεάν εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για ένα

(1) έτος, ως και την επάρκεια και διάθεση όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων

υλικών, των ανωτέρω είκοσι πέντε (25) τηλεομοιοτυπικών για δέκα (10) χρόνια από

την  ημερομηνία  εγκατάστασης  των  μηχανημάτων  στην  εταιρία  <<INTERSYS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  –  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ>>,

η οποία στην παρούσα σύμβαση θα καλείται χάριν συντομίας “Προμηθεύτρια”, για

την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ. 

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

ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ.  αυτού,  αναθέτει  στην ως άνω εταιρεία,  όπως αυτή

νόμιμα εκπροσωπείται, την προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση είκοσι πέντε (25)

μηχανημάτων  τηλεομοιοτυπίας  στις  Δ/νσεις  και  Περ/κα  Τμήματα  του  ΟΑΕΕ,  στη

συνολική τιμή των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 4.000€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 920,00

ευρώ), με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:



ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια,  παράδοση  και

εγκατάσταση είκοσι πέντε (25) τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων, τύπου Canon L150,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που λεπτομερώς περιγράφονται στην από

03/04/2015 οικονομική προσφορά της Προμηθεύτριας και έγινε αποδεκτή με τη με

αριθμό  97/6/21-07-2015 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, σύμφωνα και με τον παρακάτω

πίνακα :   

Τηλεομοιοτυπικά Μηχανήματα τύπου CANON L 150

 1. Μία (1) κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού Α4.

 2. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 30 σελίδων.

 3. Εκτύπωση laser σε απλό χαρτί.

 4. Μνήμη αποθήκευσης 512 σελίδων. 

 5. Ταχύτητα εκτύπωσης 18 σελίδες ανά λεπτό.

 6. ZOOM 50%- 200%

Περαιτέρω, η  Προμηθεύτρια  δηλώνει  ότι  για  τα ανωτέρω τηλεομοιοτυπικά

μηχανήματα,  τύπου  Canon L150,  παρέχει  εγγύηση για  την  καλή και  απρόσκοπτη

λειτουργία αυτών, για ένα (1) έτος, καθώς και τη συντήρηση αυτών, χωρίς χρέωση

του  ΟΑΕΕ  και  η  οποία  περιλαμβάνει  τη  δωρεάν  παροχή  εργασίας  και  τεχνική

υποστήριξη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, υπό

την  προϋπόθεση  τα  μηχανήματα  αυτά  να  εγκατασταθούν  και  να  τεθούν  σε

λειτουργία  στις  Υπηρεσίες  του  ΟΑΕΕ  και  να  εκδοθεί  το  οριστικό  Πρωτόκολλο

Παράδοσης Παραλαβής και καλής λειτουργίας από τις αρμόδιες Επιτροπές, οι οποίες

θα συσταθούν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα

αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

        Η Προμηθεύτρια δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα

θα μεταφερθούν, εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στις κάτωθι Υπηρεσίες  του

ΟΑΕΕ ως ακολούθως: 

       1)   Γραφείο Διοίκησης (Ακαδημίας 22, Αθήνα).                                             

      2)  Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης (Ακαδημίας 22, Αθήνα).

      3)  Δ/νση Επιθεώρησης (Ακαδημίας 22, Αθήνα).

      4) Δ/νση Ασφαλ.-Παροχών Ασφαλ. Ναυτικών Πρακτ. (Σατωβριάνδου 18, Αθήνα).



     5)  Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών) -  Σατωβριάνδου 18

     6)  Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων)- Σατωβριάνδου 18,  

           Αθήνα.

     7) Τμήμα Προμηθειών - Σατωβριάνδου 18, Αθήνα.

     8) Τμήμα Στέγασης - Σατωβριάνδου 18, Αθήνα.

     9) Περ/κη Δ/νση Ιλισίων (Τμ. Οικονομικού)– Ακαδημίας 22, Αθήνα.

   10) Περ/κη Δ/νση Κέντρου Αθηνών ( Τμ. Συντάξεων)- Πειραιώς 46-48, Αθήνα

   11) Περ/κη Δ/νση Κέντρου Αθηνών (Τμ. Ασφ. & Εσόδων)- Πειραιώς 46-48, Αθήνα

   12) Περ/κη Δ/νση Κέντρου Αθηνών (Τμ. Εκκ. Συντάξεων- Πειραιώς 46-48, Αθήνα).

   13)  Περ/κη Δ/νση Κέντρου Αθηνών (Τμ. Διοικ. Υποσ/ξης - Πειραιώς 46-48,Αθήνα).

   14) Περ/κη Δ/νση Δυτικής Ελλάδας (Τμ. Διοικ/κης Υπ/ξης- Κορίνθου 17, Πάτρα).

    15)  Περ/κο Τμ. Αιγάλεω- Περιστέρι (Ιερα οδός 310 - Αιγάλεω) 

    16) Περ/κο Τμ. Σερρών (Ρωμανού 3, Σέρρες).

    17) Περ/κο Τμ. Ρεθύμνης ( Ηγ. Γαβριήλ 103-105, Κρήτη).

    18) Περ/κο Τμ. Άρτας ( Στρ. Κατσιμήτρου 34, Άρτα).

    19) Περ/κο Τμ. Καλαμάτας (Αριστόδημου 63, Καλαμάτα).

    20) Περ/κο Τμ. Λαμίας (Αινιανών 10- Λαμία).

    21) Περ/κο Τμ. Καβάλας (Ομονοίας 110- Καβάλα)

    22) Περ/κο Τμ. Αγρινίου (Δαγκλή 26-28  - Αγρίνιο)

    23) Περ/κο Τμ. Ηγουμενίτσας (Δημοκρατίας – Λαδοχώρι).

    24) Περ/κο τμ. Μεσολογγίου (Λεβίδου 19, Μεσολόγγι).

    25) Περ/κο Τμ. Γιαννιτσών (Απ. Λουκά 2, Γιαννιτσά).

 

     Ρητά συμφωνείται ότι παρέχεται στον ΟΑΕΕ το δικαίωμα αλλαγής των Υπηρεσιών,

που  θα  μεταφερθούν,  παραδοθούν,  εγκατασταθούν  και  λειτουργήσουν  τα  είκοσι

πέντε (25) τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα.

                                         

                                               ΑΡΘΡΟ 3

                            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ 

     α) Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι τα ανωτέρω τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα,

τύπου  CANON L150,  είναι  γνήσια,  καινούργια  και  αμεταχείριστα  μηχανήματα  και

έχουν  όλες  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  που

λεπτομερώς  αναφέρονται  και  αναλυτικώς  περιγράφονται  στην  από  03/04/2015

Προσφορά της, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, δηλαδή είναι

τύπου CANON  L150. 



     β) Η Προμηθεύτρια ευθύνεται για κάθε απώλεια, φθορά ή βλάβη των ανωτέρω

τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων μέχρι την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους στις

άνω  Υπηρεσίες  του  ΟΑΕΕ,  όπως  αναλυτικώς  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  της

παρούσας σύμβασης. 

    Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δικαιούται ο ΟΑΕΕ, για κάθε

ελάττωμα  ή  έλλειψη  συνομολογηθεί  σας  ιδιότητας,  δυνάμει  της  από  03/04/2015

οικονομικής  προσφοράς  της  και  ανεξαρτήτως  υπαιτιότητας  της,  να  αρνηθεί  την

παραλαβή των άνω τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων και να καταγγείλει την παρούσα

σύμβαση αζημίως,  επιφυλασσόμενος των δικαιωμάτων του, για κάθε τυχόν ζημιά,

που ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά της Προμηθεύτριας.        

                                              

                                                  ΑΡΘΡΟ 4

                         ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Προμηθεύτρια

κατέθεσε  τη  με  αριθμό  711003/09-09-2015  εγγυητική  επιστολή  ποσού  373€,

(ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.) και θα παραμείνει στην

Υπηρεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο, που

την  εξέδωσε,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  την  τήρηση  των  όρων  της

παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης).

                                                

                                                 ΑΡΘΡΟ 5

                                     ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Προμηθεύτρια  δηλώνει  ρητά ότι  υποχρεούται  εντός  προθεσμίας  τριάντα

(30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης να

παραδώσει,  τοποθετήσει,  εγκαταστήσει  και  θέσει  σε  λειτουργία  και  τα

τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, με δαπάνες της (οποίες βαρύνουν τη ίδια), στις κατά

τόπους Δ/νσεις και Περ/κα Τμήματα του ΟΑΕΕ, όπως αναλυτικώς αναφέρονται στο

άρθρο 2 της παρούσας, μαζί με το παρεχόμενο από την προμηθεύτρια αρχικό σετ

(set)  αναλωσίμων,  για  την  άμεση  θέση  σε  λειτουργία  των  τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων,  με το δικαίωμα του ΟΑΕΕ να αρνηθεί  την παραλαβή αυτών,  στην

περίπτωση  που  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στην  παράδοση  το  αρχικό  σετ  (set)

αναλωσίμων.  

       Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης &

Συντήρησης (Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια), τις κατά τόπους Διευθύνσεις και



τα Περ/κα Τμήματα του ΟΑΕΕ, για την ημερομηνία, που προτίθεται να παραδώσει τα

τηλεομοιοτυπικά  μηχανήματα,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την

παράδοση.

Η παραλαβή των τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων θα γίνει, για τις Υπηρεσίες

του νομού Αττικής, από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, που έχει οριστεί με την

αρ.  367/67/04-11-2014 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ, η οποία υποχρεούται να συντάξει και

το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής αυτών, μετά τον ποσοτικό, ποιοτικό έλεγχο και

αφού τεθούν σε λειτουργία τα τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα.

      Η παραλαβή των τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες

του  ΟΑΕΕ  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή,  που  θα  απαρτίζεται,  αντίστοιχα,  από τον

Διευθυντή  ή  τον  Προϊστάμενο  της  Υπηρεσίας  και  δύο  υπαλλήλους  του ΟΑΕΕ,  οι

οποίοι θα συντάξουν και το Πρακτικό οριστικής παραλαβής αυτού. 

Κάθε τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα θα τίθεται σε λειτουργία από μηχανικό της

Προμηθεύτριας και θα πραγματοποιούνται οι κατάλληλες και απαραίτητες ρυθμίσεις

αυτού, προκαταρκτικές ενέργειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε να τεθεί σε πλήρη και

καλή λειτουργία. 

Στη  συνέχεια,  θα  ελέγχεται  το  κάθε  τηλεομοιοτυπικό  μηχάνημα,  αφενός

σύμφωνα  με  τις  υποχρεωτικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  όπως  περιγράφονται  στα

τεχνικά εγχειρίδια αυτού, αφετέρου δε, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του,

όπως αυτά προσδιορίζονται από την 03/04/2015 προσφορά αυτής. 

Μετά τον έλεγχο του μηχανήματος και μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων

από  την  Προμηθεύτρια,  θα  τίθεται  σε  πλήρη  λειτουργία  για  χρονικό  διάστημα

τουλάχιστον μίας ώρας, ώστε να γίνεται παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του

από τις κατά τόπους Επιτροπές Παραλαβής αυτού.

Τα  είκοσι  πέντε  (25)  τηλεομοιοτυπικά  μηχανήματα  θα  πρέπει  να

προσφέρονται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να αποφεύγεται πιθανή βλάβη ή ζημία,

που ήθελε προκληθεί κατά τη μεταφορά τους, καθώς και από οξείδωση η διάβρωση

αυτών από την υγρασία.

Τον  κίνδυνο  της  βλάβης,  φθοράς  ή  απώλειας  των  τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων  φέρει  μέχρι  της  εγκατάστασης  και  της  θέσης  σε  πλήρη λειτουργία

αυτών στους ανωτέρω χώρους του ΟΑΕΕ, η προμηθεύτρια.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  ανωτέρω  τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων  δύναται  μετά  από  εμπρόθεσμο  αίτημα  της  προμηθεύτριας,  κατόπιν

απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού.



Εάν λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να υποβληθεί  εγκαίρως

αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να

παραδοθούν,  εγκατασταθούν  και  λειτουργήσουν  τα  τηλεομοιοτυπικά  μηχανήματα

στις  Κεντρικές  και  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  και  Τμήματα  του  ΟΑΕΕ,  η

Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

Περαιτέρω, ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος  παράδοσης δύναται, ύστερα από

εμπρόθεσμο  αίτημα  της  Προμηθεύτριας,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ,  να

μετατίθεται,  σε  περίπτωση  σοβαροτάτων  λόγων,  που  συνιστούν  αντικειμενική

αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης τους ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Προμηθεύτρια, που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρω

βία,  να αναφέρει  αυτά εγγράφως προς τον ΟΑΕΕ και  να προσκομίσει  στο Τμήμα

Προμηθειών,  Στέγασης  &  Συντήρησης,  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία,  που

αποδεικνύουν την ανωτέρω βία.  

Σε  περίπτωση  που  η  Προμηθεύτρια,  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία,  δεν

αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Ρητά  συμφωνείται,  με  το  παρόν,  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  ότι  εάν  το

σύνολο  ή  μέρος  των  παραδοθέντων  τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων  δεν  είναι

σύμφωνο με τους όρους της από 03/04/2015 προσφορά της Προμηθεύτριας, αυτά

θα απορρίπτονται.

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, δύναται με απόφασή του να ορίσει

εύλογα προθεσμία στην Προμηθεύτρια, προκειμένου να αντικαταστήσει αυτά με άλλα

κατάλληλα.

Αν η Προμηθεύτρια  δε  δεχθεί  ή  δε  μπορέσει  να αντικαταστήσει  τα είκοσι

πέντε (25) τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα ή μέρος αυτών, που κρίθηκαν ακατάλληλα,

κηρύσσεται έκπτωτη, ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή

σύνολο)  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες  κυρώσεις  από  το  Π.Δ.  118/2007,

άρθρο 34.

Αν η αντικατάσταση γίνει  μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας θεωρείται

εκπρόθεσμη και υπόκειται στις κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 32

του Π.Δ. 118/2007).

Η Προμηθεύτρια φέρει την ευθύνη για τη σωστή ποσότητα και ποιότητα των

παραδοθέντων είκοσι πέντε (25) τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων μέχρι την πλήρη

και οριστική παράδοση, στις Διευθύνσεις και στις Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ.



Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι τα παραδοθέντα είκοσι

πέντε  (25)  τηλεομοιοτυπικά  μηχανήματα  δεν  είχαν  τη  σωστή  ποιότητα  ή  δε

βρέθηκαν να πληρούν τις σωστές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας, η

Προμηθεύτρια  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  αυτά  που  δεν  είχαν  τη  σωστή

ποιότητα  με  άλλα  τηλεομοιοτυπικά  μηχανήματα  τα  οποία  έχουν  σωστές

προδιαγραφές  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  του  ΟΑΕΕ  (αδαπάνως),  εντός

προθεσμίας που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΕ και θα κοινοποιηθεί στην

Προμηθεύτρια.

Στην  περίπτωση,  κατά  την  οποία,  η  Προμηθεύτρια  δεν  προβεί  στην

αντικατάσταση  του  μηχανήματος  κηρύσσεται  έκπτωτη  ως  προς  το  μέρος  της

προμήθειας που δεν βρέθηκε σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την

03/04/2015  προσφορά  της  και  την  παρούσα  σύμβαση  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.

Η  Προμηθεύτρια  υποχρεούται,  μετά  την  παράδοση  των  τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων, εγκατάσταση των και λειτουργία των στις Δ/νσεις και Περ/κα Τμήματα

του ΟΑΕΕ (χειριστές αυτών), στη θεωρητική, αλλά και πρακτική εκπαίδευση από τους

μηχανικούς της,  διάρκειας  μίας  (1)  ημέρας  και  επιπλέον επεξηγήσεις,  ώστε  χωρίς

ιδιαίτερη  δυσκολία  οι  υπάλληλοι  του  ΟΑΕΕ  να  μπορούν  να  αντεπεξέλθουν  στις

καθημερινές απαιτήσεις της λειτουργίας αυτών.              

                                 

                                         ΑΡΘΡΟ 6

    ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

    1.  Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  τα  υπό  προμήθεια  τηλεομοιοτυπικά

μηχανήματα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης,

που της χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 

 α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από που δεν υπερβαίνει

το 1/4 του μεγίστου χρόνου παράτασης, 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2

του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 3% επί της συμβατικής αξίας της

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν  κατά  τον  υπολογισμό  του  χρόνου  παράτασης  των  περιπτώσεων  α.  και  β.

προκύψει κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα.



γ.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ανωτέρω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου

χρόνου,  ποσοστό  5% επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε

εκπρόθεσμα. 

        2.  Τα ανωτέρα ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας

των  εκπρόθεσμων παραδοθέντων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων χωρίς το Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

                                                 

                                                  ΑΡΘΡΟ 7

                           ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ

1.  Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ,  η  Προμηθεύτρια  κηρύσσεται

υποχρεωτικώς έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από

αυτήν, διότι δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προμήθεια τηλεομοιοτυπικά

μηχανήματα μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που της δόθηκε

μετά από αίτηση της.

       2.  Στην Προμηθεύτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την απευθείας ανάθεση ή

από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, με κοινοποίηση στην

Προμηθεύτρια,  μετά  από  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών,  Στέγασης  &

Συντήρησης, κυρώσεις, το οποίο Τμήμα υποχρεωτικώς καλεί την Προμηθεύτρια προς

παροχή εξηγήσεων.

     Μετά  την  ακρόαση  ή  μετά  την  άπρακτο  παρέλευση  της  προθεσμίας  προς

ακρόαση, επιβάλλονται με απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΕ αθροιστικώς ή διαζευκτικώς οι

κάτωθι κυρώσεις: 

α.-  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β.-  Προμήθεια  των  τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων  σε  βάρος  της  έκπτωτης

Προμηθεύτριας  από  τους  υπόλοιπους  Προμηθευτές  που  είχαν  λάβει  μέρος  στην

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας.

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

ήθελε προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας.

γ.-   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Προμηθεύτριας  από τις  προμήθειες

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 υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από

αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ, που διενεργεί το διαγωνισμό.



δ.- Σε περίπτωση που η προμήθεια των τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων σε βάρος

της  έκπτωτης  Προμηθεύτριας  γίνεται  με  τροποποίηση  όρων  ή  τεχνικών

προδιαγραφών της  κατακύρωσης,  της  ανάθεσης  ή της  σύμβασης,  από τις  οποίες

κηρύχθηκε  έκπτωτη,  κατά  περίπτωση,  κατά τον υπολογισμό  του διαφέροντος  σε

βάρος της, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση

των  σχετικών  όρων  της  σύμβασης,  ή  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  το  οποίο

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.

                                               

                                                ΑΡΘΡΟ  8

                   ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ

   1.- Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, μετά την οριστική, ποσοτική και

ποιοτική  παραλαβή  των  εγκατασταθέντων  και  λειτουργούντων  τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο.

    2.- Ειδικότερα : 

    Μετά την οριστική παραλαβή των τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων   και  την

έκδοση Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής αυτών από τις Επιτροπές

Παραλαβών του ΟΑΕΕ, θα γίνεται  εξόφληση του 100% τις συμβατικής αξίας των

τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων,  που παραδόθηκαν στις  κατά τόπους Διευθύνσεις

και Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας,

αφού προσκομισθούν τα τα παρακάτω δικαιολογητικά από την Προμηθεύτρια  και

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο: 

α. Τιμολόγιο.

β. Φορολογική Ενημερότητα.

          γ.  Ασφαλιστική Ενημερότητα.

     δ. Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό,  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες

Υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η Προμηθεύτρια βαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της Εντολής Πληρωμής.  

 

 



ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΥΘΗΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΡΗΤΡΕΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η Προμηθεύτρια εγγυάται  και δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας

των τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή

των  ως  άνω  μηχανημάτων  από  τις  Επιτροπές  Παραλαβής  αυτών,  η  οποία

περιλαμβάνει  τη  δωρεάν  συντήρηση  των  τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων  και  τη

δωρεάν παροχή εργασίας μηχανικών, υπαλλήλων τεχνικών της Προμηθεύτριας, την

παροχή  ανταλλακτικών  των  μηχανημάτων  για  τον  άνω  χρόνο  της  εγγύησης,  με

χρέωση αναλωσίμων (toner  και οτιδήποτε άλλο αναλώσιμο, εκτός χαρτιού) και υπό

την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση του τηλεομοιοτυπικού

μηχανήματος.

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται όπως, καθόλο το διάστημα της σύμβασης, με

δικές  της  δαπάνες,  προβαίνει  σε  επισκευή  ή  αντικατάσταση  τμήματος  ή  και

ολόκληρου του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος, εφόσον αυτό έχει υποστεί βλάβες ή

φθορές ή από παλαίωση αυτού, οι οποίες δεν οφείλονται σε λανθασμένες ενέργειες

χειρισμού του μηχανήματος από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΕ.

Η εγγύηση περιλαμβάνει και τη δωρεάν παροχή εργασίας των μηχανικών και

υπαλλήλων της Προμηθεύτριας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΥΘΗΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ 

       Η προμηθεύτρια δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ευθύνεται για κάθε ζημιά ή

βλάβη  (ποινική  ή  αστική)  που  ήθελε  συμβεί  σε  υπαλλήλους,  συνταξιούχους,

ασφαλισμένους  και  λοιπούς  συναλλασσόμενους  μετά  του  ΟΑΕΕ  ή  πράγματα

εγκαταστάσεις αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη, ή απώλεια, ή ζημία ήθελε

προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο και είναι αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ,τα οποία

έχουν τα τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα της Προμηθεύτριας.

     Περαιτέρω, η Προμηθεύτρια υποχρεούται  στην αποκατάσταση κάθε ζημίας ή

βλάβης,  η  οποία  ήθελε  συμβεί  από  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  των

τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων,  για  ολόκληρη  την  περίοδο  της  ετήσιας  δωρεάν

συντήρησης αυτών. 



ΑΡΘΡΟ 11

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Ο  ΟΑΕΕ  υποχρεούται  να  εφαρμόζει  όλες  τις  από  την  προσφορά  της

Προμηθεύτριας προδιαγραφές και οδηγίες για την καλή χρήση και λειτουργία των

τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων.

Επίσης,  ο  ΟΑΕΕ  δηλώνει  ότι  θα  εξασφαλίζει  κατάλληλο  χώρο  για  την

εγκατάσταση  των  τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων,  γείωση,  παροχή  ηλεκτρικής

ενέργειας και χώρο προσπελάσιμο από τους συντηρητές και μηχανικούς ενός εκάστου

τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος.

Σε περίπτωση, που επιβάλλεται η μετακίνηση κάποιου από τα τηλεομοιοτυπικά

μηχανήματα, σε άλλο χώρο από τον χώρο της αρχικής εγκατάστασης τους, ο ΟΑΕΕ

θα πρέπει να τηρεί τις από την προμηθεύτρια παρεχόμενες οδηγίες. 

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Απαγορεύεται  στην  Προμηθεύτρια  να  αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  ή  το

σύνολο του έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την Προμηθεύτρια

της  εκ  της  παρούσας  συμβάσεως  απορρεουσών  υποχρεώσεων,  όπως  και  των

δικαιωμάτων  της  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ακόμα  και  η  ενεχυρίαση  αυτών  προς

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.  

 ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα

μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24

παρ. 4  του Π.Δ. 118/07.



ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε  διαφορά,  που  θα  ανακύπτει  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης

(ή και μετά τη λήξη της και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν) μεταξύ

του ΟΑΕΕ και  της Αναδόχου και  αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της

σύμβασης,  την  ερμηνεία  αυτής,  τον  προσδιορισμό  ή  και  την  εκπλήρωση  των

συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, θα

επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών κατά το

Ελληνικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

         Στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Ν. 2676/1999, Π.Δ.

118/2007, Π.Δ. 38/2007, του άρθρου 103 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης

και  Λογιστικής  Λειτουργίας  του  ΟΑΕΕ  (Υπουργική  απόφαση  αρ.  Φ.Οικ.

10035/25147/4888/2006, Π.Δ. 154/2006, Ν. 2286/1995, της με αριθμό 97/6/21-07-

2015 (ΑΔΑ:78ΥΓ4691Ω3-8ΙΟ) απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΕ για την έγκριση σύναψης

της παρούσας σύμβασης, της με αριθμό Φ124/427/29-07-2015 (ΑΔΑ: 70324691Ω3-

ΨΔΡ) και την αρ. Φ124/428/29-07-2015 (ΑΔΑ: 6Φ174691Ω3-ΒΑΜ) αποφάσεων για

την έγκριση ανάληψης της εν λόγω δαπάνης.

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 και υπογράφεται, όπως  ακολουθεί. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

              ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ             

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


