ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON IR 2525 & 2520
Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των
συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.
με τη επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)” (Α.Φ.Μ. 998554158 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο του Πέτρου, σύμφωνα με
την αριθμό Φ10035/οικ. 15421/4427 Y.A. του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/15-04-2015),
αφετέρου δε της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Ανώνυμος

Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Μηχανών και Υλικών Γραφείου» και διακριτικό τίτλο
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», νπου εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός
Θεσσαλονίκης 98 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μενέλαο Καλαπόδη, σύμφωνα με
το άρθρο 20 παράγραφος 3 του καταστατικού, που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 11273 /2610-2011, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)΄΄ με τη με
αριθ. 133/7/02-09-2015 απόφαση του Δ.Σ. και ΑΔΑ:ΩΠΓΜ4691Ω3-ΖΛ6 ενέκρινε,
ομόφωνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύναψη σύμβασης, αντικείμενο
της οποίας είναι η συντήρηση, εφοδιαστική και τεχνική υποστήριξη εικοσιτέσσερα (24)
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα τύπου canon image runner 2525 & είκοσί έξι (26) canon
image runner 2520, που είναι εγκατεστημένα στις διάφορες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ σε Αθήνα
και Περιφέρεια, με την εταιρεία ΄΄Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ΄΄, για χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους, από την υπογραφή της σύμβασης, στην προσφερόμενη με την από 08-07-15
προσφορά τιμή των #0,0052#€ ανά παραγόμενο αντίγραφο πλέον Φ.Π.Α. Η συντήρηση
και τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει το κόστος απασχόλησης του Τεχνικού για την
αποκατάσταση βλάβης, την προληπτική συντήρηση του μηχανήματος ανά εξάμηνο, τα
ανταλλακτικά του μηχανήματος αν και όταν χρειαστούν τα αναλώσιμα υλικά καθώς και την
κάλυψη των εξόδων αποστολής αυτών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, πλην
χαρτιού και συρραπτικών.
Ήδη, σε εκτέλεση

της άνω απόφασης, ο ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

αναθέτει το έργο στην ανωτέρω εταιρεία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο η
τελευταία

αναλαμβάνει

να

εκτελέσει,

αναφερόμενους όρους και συμφωνίες.

σύμφωνα

με

τους

παρακάτω

ειδικότερα

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη
των εικοσιτεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου canon image runner 2525 &
είκοσί έξι canon image runner 2520 στα κτίρια του ΟΑΕΕ και συγκεκριμένα :
ΠΙΝΑΚΑΣ CANON 2525
1) ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΚΡΗΤΗΣ

2) ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ

3) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
6) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
7) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

11) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12) ΑΘΗΝΑ (ΜΑΜΟΥΡΗ 14)
13) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΑΝΙΩΝ

14) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

Β΄ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

16) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΕΡΡΩΝ

17) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΛΙΟΥ

18) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ

19) ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22)
20) ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22)
21) ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22)
22) ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΘΗΣΕΩΣ 288)
23) ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22)
24) ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5)

ΠΙΝΑΚΑΣ CANON 2520
1) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ

2) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

6) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

8) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

9) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

10) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

11) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

12) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

13) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

14) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΓΑΡΩΝ

15) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΙΓΙΟΥ

16) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΙΟΥ

17) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΡΟΥ

18) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΑΜΟΥ

19) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

20) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

21) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΡΑΜΑΣ

22) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

23) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΥΡΓΟΥ

24) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

25) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΡΟΔΟΥ

26) ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ρητά συμφωνείται ότι παρέχεται το δικαίωμα στον ΟΑΕΕ να μεταφέρει τα ως άνω
μηχανήματα σε άλλες Υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ
Η Συντηρήτρια υποχρεούται, με δικές της δαπάνες να παρέχει υπηρεσίες
αποκατάστασης βλαβών, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων & πλήρους τεχνικής
υποστήριξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Υπηρεσιών (από Δευτέρα έως
Παρασκευή), πλην εορτών & αργιών, καθώς & να χορηγεί τα αναγκαία για την καλή
λειτουργία των μηχανημάτων ανταλλακτικά & να προμηθεύεται κάθε υλικό, το οποίο είναι
απαραίτητο για την τεχνική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένου και του γραφίτη, καθώς &
να αποστέλλει με έξοδά της, στις Περ/κες Δ/νσεις του ΟΑΕΕ δηλ. εκτός Αθηνών τα
αναλώσιμα υλικά, η οποία θα γίνεται ταχυδρομικά συστημένα, εκτός από χαρτί και
συρραπτικά. Κατά το διάστημα

της ισχύος της παρούσας σύμβασης, η Συντηρήτρια

υποχρεούται με δικές της δαπάνες να προβαίνει σε επισκευή ή αντικατάσταση τμήματος
ή και ολόκληρου του μηχανήματος , εφόσον αυτό έχει υποστεί βλάβες, η δε βλάβη του
δεν οφείλεται σε λανθασμένες ενέργειες χειρισμού αυτού.
Ο χρόνος απόκρισης από την ημερομηνία λήψεως της βλάβης , θα είναι άμεσος-την
επόμενη εργάσιμη ημέρα- για τα μηχανήματα που είναι εγκαταστημένα στο Νομό Αττικής
και τις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες για τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στην
υπόλοιπη Ελλάδα εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως απεργίες, στάσεις
εργασίας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την
ομαλή μετακίνηση των τεχνικών της εταιρείας. Επίσης, για μηχανήματα που είναι
εγκαταστημένα σε περιοχές που δεν υπάρχει παράρτημα service της εταιρείας, οι χρόνοι
απόκρισης τροποποιούνται με μικρές αποκλίσεις.
Η Συντηρήτρια δηλώνει ρητά και εγγυάται με το παρόν ότι θα παρέχει υπηρεσίες
(service) συντήρησης για τα εικοσιτέσσερα (24) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα τύπου
canon image runner 2525 & είκοσί έξι (26) canon image runner 2520, η επανορθωτική
συντήρηση εκ μέρους της Συντηρήτριας δηλαδή η αποκατάσταση των βλαβών των
μηχανημάτων, που προέρχεται από τη φθορά τους λόγω της συνήθους χρήσης θα
πραγματοποιείται, μετά από την σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΕ,
με τον κάτωθι τρόπο:
Α. Η Συντηρήτρια υποχρεούται να διαθέσει Μηχανικό αρμόδιο για την αποκατάσταση των
βλαβών και να αποκαθιστά τις βλάβες των μηχανημάτων όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, εντός 24 ωρών.

Β. Για κάθε επανορθωτική συντήρηση θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του
ΟΑΕΕ σχετική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται :
1) Ημερομηνία και ώρα κλήσης του μηχανικού της Συντηρήτριας.
2) Ημερομηνία και ώρα ανάληψης δράσης του μηχανικού της Συντηρήτριας.
3) Τύπος και αριθμός μηχανημάτων τα οποία τέθηκαν εκτός παραγωγικής λειτουργίας.
4) Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης βλάβης και
5) Περιγραφή της βλάβης.
Η ανωτέρω έκθεση θα υπογράφεται τόσο από τον Μηχανικό της Συντηρήτριας, όσο
και από τον Υπεύθυνο του Μηχανήματος υπάλληλο του ΟΑΕΕ.
Ειδικότερα η Συντηρήτρια υποχρεούται, μετά την σχετική ειδοποίηση εκ μέρους της
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ, να αποστέλλει τον αρμόδιο μηχανικό και να αποκαθιστά
τις βλάβες όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Περαιτέρω, υποχρεούται, όπως σε περίπτωση, κατά την οποία, η επιτόπια επισκευή
των βλαβών του μηχανήματος δεν είναι δυνατή αυθημερόν ή εντός της επομένης
ημέρας, να αντικαθιστά το μηχάνημα με άλλο, το οποίο να λειτουργεί όπως το
προηγούμενο, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και χωρίς επιβάρυνση του ΟΑΕΕ.
Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι η Συντηρήτρια υποχρεούται όπως σε περίπτωση
που για την καλή και συνεχή λειτουργία των μηχανημάτων του ΟΑΕΕ, ή σε περίπτωση
που για την επιδιόρθωση

κάποιας βλάβης

των μηχανημάτων απαιτείται πρόσθετο

εξειδικευμένο προσωπικό, να προβαίνει αυτή σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
ταχεία και έγκαιρη άφιξη του ειδικευμένου προσωπικού της, για την αποκατάσταση της
βλάβης, χωρίς επιβάρυνση του ΟΑΕΕ.
Η τεχνική κάλυψη περιλαμβάνει όλες τις σχετικές για την καλή λειτουργία των
μηχανημάτων δαπάνες, ενδεικτικά δε: Α. Την αξία των ανταλλακτικών Β. Την αξία των
επισκευών ρυθμίσεων συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η Συντηρήτρια δηλώνει ρητά με το παρόν ότι έχει ασφαλίσει το προσωπικό της στο
ΙΚΑ, όπως και ότι ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής,
προερχόμενης από το προσωπικό της, ζημίας, κατά την εκτέλεση του έργου της
συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή λόγω της κακής συντήρησης
αυτών, η οποία ήθελε προξενηθεί από αυτό σε πρόσωπα ή πράγματα ή εγκαταστάσεις
του ΟΑΕΕ, ως και στους υπαλλήλους αυτού και μετά του ΟΑΕΕ συναλλασσομένους και
επισκέπτες.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το τίμημα καθορίζεται στο ποσό των #0,0052#€ ανά παραγόμενο αντίγραφο, πλέον
ΦΠΑ, (ελάχιστη χρέωση 12.000 αντίγραφα στο τέλος κάθε εξαμήνου ανά μηχάνημα), για
ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,

το οποίο προσέφερε η

Συντηρήτρια με την από 08-07-2015 προσφορά της & έγινε αποδεκτό από το Δ.Σ. του
OAEE.
Η καταβολή αυτού στη Συντηρήτρια θα γίνεται ανά δίμηνο σύμφωνα με τη διαδικασία
που ισχύει στο Δημόσιο, αφού προσκομίσει η Συντηρήτρια στον ΟΑΕΕ τα κάτωθι
δικαιολογητικά:


Τιμολόγιο



Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.



Κάθε άλλο έγγραφο, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια για τον
έλεγχο και πληρωμή Υπηρεσία.

Το ανωτέρω τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες κατά νόμο, βαρύνουν
την Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94, καθώς και το 0,10% επί
συμβατικής αξίας του έργου κατά την εκκαθάριση του πρώτου τιμολογίου σύμφωνα με το
Ν. 4013/2011 υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ ετών 2015 και
αντίστοιχων ετών, έχει δε ληφθεί η με αριθμό ΔΙΟΙΚ.Φ124/......./......-.....-2015 απόφαση
ανάληψη δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για ένα (1) έτος, αρχίζει δε από την
υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Συντηρήτρια κατέθεσε σήμερα τη με αριθμό 103/7027907 εγγυητική επιστολή της
ποσού #156,00#€ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, που
αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 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) & φυσικά μετά την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων του ΟΑΕΕ από τη Συντηρήτρια.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Συντηρήτρια κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη, από τη σύμβαση και από κάθε
είδους δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αν δεν παρέχει
προσηκόντως τις υπηρεσίες της, ήτοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το νόμο,
μέσα στα ανωτέρω

καθορισθέντα χρονικά πλαίσια (μηνιαία προληπτική συντήρηση,

αποστολή εξειδικευμένου κλπ).
Στη Συντηρήτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την Σύμβαση επιβάλλονται αθροιστικά
ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ.
A. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
B. Ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

σε βάρος της

έκπτωτης εταιρίας σε άλλη Συντηρήτρια, είτε με διενέργεια διαγωνισμού , είτε με
διαπραγμάτευση , είτε με απευθείας ανάθεση.
Γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός της Συντηρήτριας από τις προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του ΟΑΕΕ ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε
προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Συντηρήτριας.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως
ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από τη Συντηρήτρια θα έχει ως
συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης αζημίως για τον ΟΑΕΕ και την κατάπτωση της
εγγύησης υπέρ του ΟΑΕΕ, χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια, παρά μόνο αυτή της
κοινοποίησης της καταγγελίας στην Συντηρήτρια προ μηνός στο πιστωτικό ίδρυμα που
έδωσε την εγγύηση στην Συντηρήτρια.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του πδ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Α. Απαγορεύεται στη Συντηρήτρια να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών της, που προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.
Β. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση από τη Συντηρήτρια σε οποιονδήποτε
τρίτο, των υποχρεώσεων & των δικαιωμάτων αυτών που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που θα προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα,
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη τα δικαστήρια Αθηνών
& εφαρμοστέα το Ελληνικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή

οι διατάξεις των Ν. Ν.2676/99, ΠΔ

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
133/7/02-09-2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για την έγκριση σύναψης της παρούσας
σύμβασης.
Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση
σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους
συμβαλλόμενους υπογράφεται όπως ακολουθεί, έλαβε δε ο ΟΑΕΕ δύο εξ΄ αυτών και ο
Συντηρητής ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

