
Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στην Αθήνα σήμερα την 1η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, μεταξύ αφενός μεν του

ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)»,

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή και

Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  αυτού  κο  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΤΣΑΚΙΡΗ,  δυνάμει  της  με  αριθμό

Φ10035/47219/12902/23-10-2015 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

& κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 775/02-11-2015), αφετέρου δε  της ατομικής εταιρείας με την

επωνυμία  “ΓΕΝΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΛΕΞ.  ΑΛΕΞΙΟΥ’’, που  εδρεύει  στην  Αθήνα,

Σπ. Τρικούπη αριθ. 44 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Αλεξάνδρου,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)”, με τη με αριθμό

6/2016 προκήρυξή του,  προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με

κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  επιλογή  Αναδόχου  φυσικού  ή  νομικού

προσώπου μεταφορέα για τη διάθεση εργατών, εξοπλισμού, φορτηγών και παντός είδους

μεταφορικές εργασίες και μεταφορές για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΕ και των

εντασσόμενων Τομέων στο Νομό Αττικής, για ένα (1) έτος και με προϋπολογισθείσα δαπάνη

40.000 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Διενεργηθέντος,  του  διαγωνισμού  την  8/3/2016,  μειοδότρια  αναδείχθηκε  η  εταιρεία

“ΓΕΝΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΛΕΞ.  ΑΛΕΞΙΟΥ’’ δυνάμει  της  με  αριθμό  163/20/11-5-2016

απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε.  εγκρίθηκε  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  ανωτέρω

εταιρεία και της ανατέθηκε, το ως άνω έργο, σύμφωνα με την από 7/3/2016 προσφορά της.

Ήδη  σε  εκτέλεση  της  ως  άνω  απόφασης  ο  Οργανισμός,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται,

αναθέτει στην ανάδοχο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το ως άνω έργο, το οποίο και αναλαμβάνει

να εκτελέσει, σύμφωνα με  τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  διάθεση  από  τον  Ανάδοχο  εργατών,

φορτηγών αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού (ανυψωτικά μηχανήματα, κ.λ.π.), για την εκτέλεση

παντός είδους εργασίες και μεταφορές του Ο.Α.Ε.Ε. και των εντασσομένων Τομέων, στο Νομό

Αττικής,  για ένα (1)  έτος.  Η διάθεση αυτών θα γίνεται  κατά περίπτωση και  σύμφωνα με τις

ανάγκες του Οργανισμού.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβαση  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος,  από  την  ημερομηνία

υπογραφής της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ

#40.000# €, πλέον Φ.Π.Α. (23%) εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ #9.200,00# €, ήτοι συνολικά

στο  ποσό  των  σαράντα  εννέα  χιλιάδων  διακοσίων  ευρώ  #49.200,00#  €  και  συγκεκριμένα

αναλύεται ως εξής:

Τιμή ανά εργάτη στο ποσό των 60,00 X 85%, ήτοι 51,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. = Φ

Τιμή ανά δρομολόγιο φορτηγού στο ποσό των 50,00 X 12%, ήτοι 6,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. = Χ

Τιμή ανά ανυψωτικό μηχάνημα στο ποσό των 70,00 X 3%, ήτοι 2,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. = Ψ      

Συνολική τιμή Φ+Χ+Ψ = 59,10 (Ω) πλέον Φ.Π.Α. 23%   

Η τιμή ανά εργάτη και ανά ανυψωτικό μηχάνημα αφορά σε 8ωρη απασχόληση.

Το ως άνω τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, αληθές και επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της

παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι κάθε

είδους δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για

τον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια

της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  μετά  την  ολοκλήρωση του  έργου  και  την  υποβολή  των  κάτωθι

σχετικών παραστατικών στο Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης:

 -   Τιμολόγιο.

-   Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

-   Πρακτικό ολοκλήρωσης του έργου.

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κάθε  τιμολόγιο  αγοράς  θα  υπόκεινται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  οι  οποίες  βαρύνουν

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν.2198/94 και φόρος 0,10%

που προβλέπεται από τον Ν. 4013/2011.
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 

- Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που, τυχόν, ήθελε ζητηθεί από τον Ο.Α.Ε.Ε.

- Επί  του τιμήματος επιβάλλονται  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  οι  οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον

Ανάδοχο.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 

-  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή του τιμολογίου/φορτωτικής  δεν  μπορεί  να γίνει  πριν  από την

ημερομηνία έκδοσης του Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

  

Η  δαπάνη  βαρύνει  τον  Κ.Α.Ε.  0824  του  προϋπολογισμού  του  ΟΑΕΕ  του  έτους  2016

σύμφωνα με την ΔΙΟΙΚ.Φ124/42/8-1-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και του υπό έγκριση

προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την με αριθμό 1189476/27-5-2016 εγγυητική επιστολή της  Alpha

Bank συνολικού  ποσού  δύο  χιλιάδων  ευρώ  #2.000,00#  €,  που  αντιπροσωπεύει  το  5% του

συμβατικού  τιμήματος,  χωρίς  Φ.Π.Α.,  για  την  καλή και  εμπρόθεσμη  εκτέλεση των όρων της

σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του

έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 6

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο αναδειχθησόμενος μειοδότης υποχρεούται όπως:

Α. Προσέρχεται  την ημέρα που με οιονδήποτε μέσο (τηλεφωνικώς,  με  τηλεομοιότυπο,

e-mail) ειδοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. και κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες, να διαθέσει εργάτες [ειδοποίηση μία (1) ημέρα πριν], φορτηγά αυτοκίνητα [ειδοποίηση δύο

(2)  ημέρες  πριν]  και  λοιπό  εξοπλισμό  (ανυψωτικά  μηχανήματα,  κ.λ.π.),  για  παντός  είδους

εργασίες  και  μεταφορές  του  Ο.Α.Ε.Ε.  και  των  εντασσομένων  Τομέων,  στο  Νομό

Αττικής, για ένα (1) έτος, όπως αυτές του ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Για συνεργείο

εργατών προς αρχειοθέτηση και ταξινόμηση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών φακέλων καθώς

και  την  μεταφορά  αυτών  με  φορτηγό  αυτοκίνητο  στις  αποθήκες  του  Οργανισμού,  είτε  για

μεταφορά  μεγάλης  ποσότητας  αρχειακού  υλικού  σε  κούτες  στις  αποθήκες,  είτε  για  εργασίες

αποθήκευσης εντός των αποθηκών για καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου ώστε να δύναται να
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υποδεχτούν  νέο  αρχειακό  υλικό  κλπ,  ή  για  την  διάθεση  εργατών  και  διάθεσης  φορτηγών

αυτοκινήτων για εργασίες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μετά

την ολοκλήρωση των μεταστεγάσεων και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων

(μεταφορά υλικών  που  περισσεύουν  π.χ.  γραφεία  καρέκλες,  ντουλάπες  κ.λ.π.)  την  φόρτωση

αυτών  σε  δικά  του  μεταφορικά  μέσα  τα  οποία  θα  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  που  το

Υπουργείο Συγκοινωνιών ορίζει για τα αυτοκίνητα και για τα οποία ο Ο.Α.Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη

φέρει, στις Δ/νσεις-Τμήματα που θα τους ορίζει κάθε φορά η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

για  υπερωριακή  απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  του  προσωπικού  του  Αναδόχου  ή

τρίτων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία,  τα Μέλη που αποτελούν την

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του Ο.Α.Ε.Ε. για την

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη προκήρυξη και από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους.

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του

Ο.Α.Ε.Ε. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης  με τους ίδιους

όρους.

Β.  Ο  Ανάδοχος,  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  υποχρεούται  να

συνεργάζεται στενά με τον Ο.Α.Ε.Ε. και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του

σχετικά με την εκ μέρους του εκτέλεση του έργου.

Γ. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας

νομοθεσίας  ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των

υποχρεώσεων της σύμβασης, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί

στον Ο.Α.Ε.Ε. ή σε τρίτους από τη μη τήρηση της νομοθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για

την αποκατάστασή της.

Δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του καθ' όλη της διάρκεια της

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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Ο  Ανάδοχος  έχει  την  ευθύνη  της  καλής  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης,  ήτοι  ο

Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά και μάλιστα σε ολόκληρο με το νόμιμο εκπρόσωπό του (εφόσον

είναι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας

του  Ο.Α.Ε.Ε.,  σε  περίπτωση,  κατά  την  οποία,  το  έργο  δεν  πραγματοποιηθεί  από  δική  του

υπαιτιότητα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για τους παρακάτω λόγους:

α)  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  για  λόγους  μη  τήρησης  των  συμβατικών  τους

υποχρεώσεων ή

β)  σε  περίπτωση  που  η  καταγγελία  γίνεται  από  τον  Ο.Α.Ε.Ε.  και  για  λόγους  δημοσίου

συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση.

Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, τα αποτελέσματά

της  δε  επέρχονται  μετά  την  πάροδο  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  κοινοποίησή  της  στον

αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι  λόγοι που την επέβαλαν ή δεν

τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου, που

απορρέει από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Απαγορεύεται  η  εκχώρηση,  υπό  οποιαδήποτε  μορφή,  από  τον  Ανάδοχο  των,  εκ  της

συμβάσεως, που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού, απορρεουσών υποχρεώσεων,

όπως και  των δικαιωμάτων του σε οποιονδήποτε τρίτο,  ακόμα και  η  ενεχυρίαση αυτών προς

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  ή  συμπληρωθεί,  εάν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη

συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ.

118/07.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε  διαφορά,  που θα προκύψει  μεταξύ  του Ο.Α.Ε.Ε.  και  του Αναδόχου,  η  οποία  θα

αφορά  στην  εκτέλεση,  εφαρμογή  ή  γενικά  στις  σχέσεις  των  συμβαλλομένων  μερών,  που

δημιουργούνται από τη σύμβαση θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια

των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

   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) ο Ανάδοχος, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                   ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

          Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                         Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ      

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ   
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