
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 8 του μήνα Ιουλίου 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

και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, αφετέρου  δε  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία

“Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  –  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.”  που εδρεύει στην Αθήνα οδός Κάνιγγος

αριθ. 26 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΦΙΛΙΠΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

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

10/2016 προκήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων συσκευών fax

και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Οργανισμού για το έτος 2016.

Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την  5/4/2016, μειοδότρια για την ως άνω προμήθεια

αναδείχθηκε  η  ανωτέρω  αντισυμβαλλόμενη  εταιρεία  καλούμενη  κατωτέρω  χάριν  συντομίας

Προμηθεύτρια.

 Δυνάμει της με αριθμό 222/24/22-6-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εγκρίθηκε το

αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού στο όνομα της Προμηθεύτριας και κατακυρώθηκε σε αυτήν

η προμήθεια  αναλωσίμων συσκευών  fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων  στην τελική τιμή του

ποσού των #28.930,00# ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

 Ήδη σε εκτέλεση της άνω απόφασης, ο Ο.Α.Ε.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται αναθέτει

στην  Προμηθεύτρια  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  την  ως  άνω  προμήθεια,  σύμφωνα  με  τους

παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  αναλωσίμων συσκευών  fax και

φωτοτυπικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδών:
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Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε τεμάχια)

1 RICOH 1140L (fax) TONER SP 1000E          300
2 SAMSUNG SCX-3405FW (fax) TONER SAMSUNG MLT-D101S            10

3 RICOH 1190L (fax) TONER CARTRIDGE TYPE 1190L            20
4 RICOH 1190L (fax) DRUM UNIT 1190L              6
5 CANON L150 (fax) TONER CANON L150            80
6 HP M5025

(φωτοτυπικό μηχάνημα)
TONER HP LASER JET 70A            10

7 XEROX COPYCENTRE C128 
(φωτοτυπικό μηχάνημα)

DRUM XEROX 013R00589              4

8 XEROX COPYCENTRE C128 
(φωτοτυπικό μηχάνημα)

TONER XEROX 006R01182              6

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #28.930,00# ευρώ πλέον

Φ.Π.Α.  ποσού #6.943,20# ευρώ,  ήτοι  συνολικά στο ποσό των  #35.873,20# ευρώ, το οποίο

προσέφερε η Προμηθεύτρια, με την από 4/4/2016 προσφορά της και έγινε αποδεκτό με τη με

αριθμό 222/24/22-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του τιμήματος  θα  γίνει  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των

αναλωσίμων, από την αρμόδια για την παραλαβή Επιτροπή του Ο.Α.Ε.Ε., η οποία, αφού ελέγξει

τα ανωτέρω είδη, θα συντάξει και θα υπογράψει το πρακτικό οριστικής παραλαβής των ειδών

αυτών. Ειδικότερα:

Μετά  την  οριστική  (ποιοτική  και  ποσοτική)  παραλαβή  των  αναλωσίμων  συσκευών  fax και

φωτοτυπικών  μηχανημάτων,  θα  γίνεται  εξόφληση  του  100%  της  συμβατικής  αξίας  τους,

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω

δικαιολογητικά:        

α.- Τιμολόγιο της Προμηθεύτριας, που θα αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους, σύμφωνα

με την προκήρυξη και τη σύμβαση.

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.
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Τα  τιμολόγια  θα  υπόκεινται  στις  νόμιμες  κρατήσεις,  οι  οποίες  βαρύνουν  αποκλειστικά  την

Προμηθεύτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94 και του Ν. 4013/11.

Η Προμηθεύτρια επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1731 του Προϋπολογισμού 2016 του Ο.Α.Ε.Ε σύμφωνα με τη με

αριθμό ΔΙΟΙΚ.Φ124/170/11-2-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Προμηθεύτρια κατέθεσε σήμερα την με αριθμό 129/704423-2/8-7-2016 εγγυητική επιστολή της

ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  συνολικού  ποσού  #1.446,50#  ευρώ,  που  αντιπροσωπεύει  το  5%  του

συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα

στο  άρθρο  25  του  Π.Δ.118/07  στοιχεία.  Η  ανωτέρω  εγγύηση  εφόσον  δεν  καταπέσει,  θα

επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και την τήρηση

των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης) και την οριστική παραλαβή των

αναλωσίμων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι τα αναλώσιμα θα έχουν τα από την προκήρυξη και την

από 4/4/2016 προσφορά της, τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι:

Ο  Ο.Α.Ε.Ε.  δικαιούται  κατά  την  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης  να  μην

προμηθευτεί ορισμένα από τα υπό προμήθεια αναλώσιμα είδη, στην περίπτωση που

παύσουν να χρησιμοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Ε. οι συσκευές  fax και τα φωτοτυπικά

μηχανήματα για τα οποία προορίζονται και να μπορεί μετά από συνεννόηση με την

Προμηθεύτρια να αντικαθιστά αυτά με άλλα αναλώσιμα, με το ίδιο κόστος, μέσα στα

πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων. 

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται, όπως με δική της δαπάνη ασφαλίσει τα είδη κατά παντός

κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι της παράδοσής τους στην αποθήκη του

Ο.Α.Ε.Ε επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 47 & Αλμυρίδος 3-5, Καμίνια και ρητώς δηλώνει με το

παρόν ότι τον κίνδυνο βλάβης, φθοράς ή απώλειας των ειδών μέχρι της παράδοσής τους στην

αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε., τον φέρει αποκλειστικώς και μόνο η Προμηθεύτρια.

Η Προμηθεύτρια υποχρεώνεται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της

άνω  προκήρυξης,  οι  οποίο  ισχύουν  και  ως  όροι  του  παρόντος  και  οι  οποίοι  αποτελούν
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αναπόσπαστο μέρος αυτού, όπως επίσης και προς τις  υποδείξεις  της αρμόδιας Υπηρεσίας του

Ο.Α.Ε.Ε.

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της

παρούσας σύμβασης, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν ουσιώδεις, οποιαδήποτε δε παράβαση από

μέρους του όρου της παρούσας θα δίνει το δικαίωμα στον Ο.Α.Ε.Ε. να καταγγείλει άμεσα και

αζημίως την παρούσα.  

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται  όπως τουλάχιστον πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

ειδοποιεί  το  Τμήμα  Προμηθειών  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  την  αποθήκη  του  Ο.Α.Ε.Ε  επί  των  οδών

Κωνσταντινουπόλεως  47  &  Αλμυρίδος  3-5,  Καμίνια  και  την  Επιτροπή  Παραλαβής  για  την

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα άνω είδη.     

Μετά  την  προσκόμιση  των  αναλωσίμων  στην  αποθήκη  του  Ο.Α.Ε.Ε.  η  Προμηθεύτρια

υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  (Τμήμα  Προμηθειών,  Στέγασης  &  Συντήρησης)

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο του Τμήματος, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία

παράδοσης των παραδοθέντων ειδών, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της

οποίας προσκομίστηκε.

Η Προμηθεύτρια οφείλει να παραδίδει τα αναλώσιμα είδη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

της προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η Προμηθεύτρια  δηλώνει  ότι  τα  αναλώσιμα  δεν  θα  είναι  προϊόντα  ανακατασκευής   -

αναγόμωσης και θα παραδοθούν στην αυθεντική συσκευασία του Κατασκευαστικού Οίκου.

Η παραλαβή των αναλωσίμων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Α.Ε.Ε. που έχει

οριστεί  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε.  και  η  οποία  θα  συντάξει  το  πρακτικό  οριστικής

παραλαβής  μετά  τον  ποσοτικό  και  ποιοτικό  έλεγχο  των  παραδοθέντων  αναλωσίμων.  Εάν  το

σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων ειδών δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,

θα απορρίπτονται.

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη

προθεσμία για την αντικατάσταση των αναλωσίμων ειδών.         

Αν  η  Προμηθεύτρια  δεν  δεχθεί  ή  δεν  μπορέσει  να  τα  αντικαταστήσει,  κηρύσσεται

έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται

στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αν  η  αντικατάσταση  γίνει  μετά  τη  λήξη  της  δοθείσης  προθεσμίας,  θεωρείται  ως

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

παραδοθέντων ειδών μέχρι την πλήρη παράδοση αυτών στην αποθήκη του O.A.E.E. 
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων, σε διάστημα έξι μηνών και κατά τη χρήση

των αναλωσίμων ειδών από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. ότι τα αναλώσιμα δεν έχουν τη σωστή

ποιότητα, ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά την δειγματοληπτική παραλαβή των

αναλωσίμων ευρέθησαν καλώς, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να αντικαταστήσει τα αναλώσιμα

που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή τη σωστή (συμβατική) ποσότητα, χωρίς δαπάνη για τον

Ο.Α.Ε.Ε., σε προθεσμία που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

Διαφορετικά η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη ως προς το μέρος της προμήθειας που

δεν  ευρέθη  στην  σωστή  ποσότητα  ή  ποιότητα  αντίστοιχα  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες

κυρώσεις.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει  τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει  να

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της

σύμβασης  και  τους  λόγους  της  απόρριψης  και  να  γνωματεύει  αν  τα  αναλώσιμα  μπορεί  να

χρησιμοποιηθούν.

Εφόσον κριθεί από την επιτροπή προμηθειών ότι οι παρεκκλίσεις των αναλωσίμων δεν

επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και μπορεί να χρησιμοποιηθούν με αιτιολογημένη απόφαση

του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των αναλωσίμων που απορρίφθηκε

από την επιτροπή παραλαβής με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής 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  Προμηθευτής  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.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  Προμηθεύτρια  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  αναλώσιμα  είδη  στην  αποθήκη  του

Ο.Α.Ε.Ε.  επί  των οδών Κωνσταντινουπόλεως 47 & Αλμυρίδος 3-5,  Καμίνια,  εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για  την  παράδοση  των  παραπάνω ειδών  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  με

απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.
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Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα

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

αναλώσιμα είδη η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

Επίσης ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του

Ο.Α.Ε.Ε.  να  μετατίθεται  σε  περίπτωση  σοβαροτάτων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική

αδυναμία, εμπρόθεσμης παράδοσης των αναλωσίμων ειδών ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Η Προμηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν

την  ανωτέρα  βία  να  αναφέρει  εγκαίρως  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  και  εγγράφως  και  να

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που η Προμηθεύτρια 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.

ΑΡΘΡΟ  8

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1.- Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού

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

χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εκτός  των  τυχόν  προβλεπομένων,  κατά  περίπτωση  κυρώσεων  και

πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

    α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του

μέγιστου  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΄ προκύπτει κλάσμα

ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

    γ.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

2.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας

της εκπρόθεσμης παραδοθείσας ποσότητας αναλωσίμων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.

Εάν  τα  είδη  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  ειδών  που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται  επί της συμβατικής αξίας της συνολικής

ποσότητας αυτών.
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 3.-  Εφόσον  με  την  απόφαση  κήρυξης  της  Προμηθεύτριας  έκπτωτης  παρέχεται  σε  αυτήν  η

δυνατότητα να παραδώσει τα αναλώσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας

του  εις  βάρους  του  προκηρυσσόμενου  διαγωνισμού,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για

εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί  της  συμβατικής  τιμής,  ανεξάρτητα  από την

ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα

αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.

Εάν η έκπτωτη παραδώσει τα αναλώσιμα ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού

ματαιώνονται,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε.  ύστερα  από  την  οριστική  παραλαβή  των

αναλωσίμων ειδών.

4.-  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  παράδοση  ή

αντικατάσταση  των  αναλωσίμων  ειδών  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε.  ύστερα  από

γνωμοδότηση της επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε

πέραν του εύλογου,  κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για το οποίο δεν ευθύνεται  η

Προμηθεύτρια και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.  

Κατά  τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.    

ΑΡΘΡΟ  9

ΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Η Προμηθεύτρια κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά

του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα από τη σύμβαση υπό

προμήθεια αναλώσιμα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε

μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

2. Η Προμηθεύτρια δε κηρύσσεται έκπτωτη από την σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα αναλώσιμα δεν παραδόθηκαν ή δεν αντικαταστάθηκαν με

ευθύνη του Ο.Α.Ε.Ε.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.  Με  την  απόφαση  κήρυξης  της  Προμηθεύτριας  έκπτωτης  από  τη  σύμβαση  μπορεί  να  της

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια αναλωσίμων μέχρι την προηγούμενη

της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  που  γίνεται  σε  βάρος  της,  πέραν  της  οποίας

ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση των απορριφθέντων ειδών γίνεται δεκτή.

4. Η Προμηθεύτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με

απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η

οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων  αθροιστικώς  ή

διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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β. Προμήθεια των αναλωσίμων σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας είτε από τους υπόλοιπους

Προμηθευτές 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.  118/2007.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  στον  Ο.Α.Ε.Ε.  ή  το  τυχόν

διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας.

Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα

προμήθεια των ειδών κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και

με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Προμηθεύτριας από το σύνολο των προμηθειών 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 Ο.Α.Ε.Ε.

δ. Καταλογισμός στην Προμηθεύτρια ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία

κηρύχθηκε  έκπτωτη,  όταν  της  δόθηκε  το  δικαίωμα  να  παραδώσει  τα  αναλώσιμα  μέχρι  την

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικά έκανε ή όχι

χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην

παρ.2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. 

ε. Σε περίπτωση που η προμήθεια των αναλωσίμων σε βάρος έκπτωτης Προμηθεύτρια γίνεται με

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, ή της σύμβασης, από τις οποίες

κηρύχθηκε έκπτωτη,  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.   

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

 α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  ή  εάν η  ποσότητα  που παραδόθηκε υπολείπεται  της

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από την Επιτροπή Προμηθειών.

 β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα 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. 
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ΑΡΘΡΟ 11

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘEΥΤΡΙΑΣ

Η Προμηθεύτρια ευθύνεται για κάθε ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα του Ο.Α.Ε.Ε. ή βλάβη

ή απώλεια  που ήθελε συμβεί  σε  υπαλλήλους  ή  επισκέπτες  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  αν  τέτοια  βλάβη ή

απώλεια ή ζημιά προκληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών

ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Προμηθεύτριας ή των υπαλλήλων της, την ευθύνη όλων

αυτών φέρει η Προμηθεύτρια, η οποία είναι υποχρεωμένη για την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή

έμμεσης, θετικής ή αποθετικής ζημιάς του Ο.Α.Ε.Ε.. Ομοίως η Προμηθεύτρια ευθύνεται για κάθε

ζημία, βλάβη ή απώλεια ήθελε συμβεί σε υπαλλήλους της ή εκπροσώπους της κατά την εκτέλεση

ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η Προμηθεύτρια έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ήτοι η

Προμηθεύτρια 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, τα αναλώσιμα δεν παραδοθούν

από δική του υπαιτιότητα.

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

ΑΡΘΡΟ 13

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 14

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
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Απαγορεύεται  στην  Προμηθεύτρια  να  αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  ή  το  σύνολο  της

προμήθειας, που απορρέει από την Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτον, χωρίς έγγραφη συναίνεση

του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η Προμηθεύτρια δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του

κατά του Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και

θα  υπογράφεται  και  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους,  αποκλειόμενης  ρητά  οποιασδήποτε

τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η προμήθεια

των αναλωσίμων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

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  Ο.Α.Ε.Ε.  και  της

Προμηθεύτριας  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.

Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα 

εκπροσωπούνται, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε δε  

δύο (2) ο Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) η Προμηθεύτρια, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. Ο                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ

           ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

   ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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