ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 07 , του μήνα Αυγούστου, 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 κο Αναστάσιου Πετρόπουλου,
δυνάμει της με αριθμό

Φ.10035/ΟΙΚ.15421/4427/09-04-2015

απόφασης του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αφ’ ετέρου δε της εταιρείας
<<TELEPORT>> (Α.Φ.Μ. 054454906, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), που εδρεύει στην Παιανία,
οδός Βασ. Φρειδερίκης 29 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πέτρο Πολύζο,
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 με αριθμό 87/6/21-7-2015 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΨ4691Ω3-Κ2Κ) απόφασή του,
αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε, την απευθείας ανάθεση, του έργου της
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στα κτίρια του
ΟΑΕΕ στο Νομό Αττικής, στην τιμή των 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα και με
την από 09/02/2015 προσφορά της Αναδόχου.
Ήδη σήμερα ο ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται αναθέτει, σε εκτέλεση της
ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αυτού, το έργο αυτό στην εταιρεία <<TELEPORT>>,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία και αναλαμβάνει να εκτελέσει, με τους
παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση και η τεχνική
υποστήριξη των τηλεφωνικών συνδέσεων στα κτίρια του ΟΑΕΕ στο Νομό Αττικής
και συγκεκριμένα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ

1.
1α
2.
2α
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μεταφορά εσωτερικού απλού τηλεφώνου
Μεταφορά εσωτερικού ψηφιακού τηλεφώνου
Εγκατάσταση νέων απλών τηλεφωνικών γραμμών
Εγκατάσταση νέων ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών
Επισκευή γραμμών δικτύου
Σύνδεση γραμμών ADSL
Αντικατάσταση πριζών τηλ. Γραμμών
Έλεγχος γραμμών PRI
Έλεγχος γραμμών BRI
Αποκατάσταση βλάβης απλών γραμμών

ΠΕΤΡΟΣ
30,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
40,00 €
50.00 €
20,00 €
70,00 €
30,00 €
30,00 €

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Αποκατάσταση βλάβης ψηφιακών γραμμών
Προγραμματισμός ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών
Αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικού κέντρου μετά από προσφορά
Συντήρηση συστήματος ελέγχου εισόδου (Ακαδημίας 22) 6 ος όροφος
Μεταφορά αρχείων καταγραφικού (Ακαδημίας 22)
Έλεγχος τηλεφωνικού κέντρου

50,00
10,00
45,00
50,00
35,00
60,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Καλώδιο utp 25 ζευγών τιμή μέτρου
Καλώδιο utp cat 5e τιμή μέτρου
Καλώδιο utp cat 6e τιμή μέτρου
Πρίζα utp cat 6e μονή
Πρίζα utp cat 6e διπλή
Patch cord utp cat 5e τιμή μέτρου
Κανάλι δαπέδου μικρό
Σύνδεσμος επέκτασης τηλεφώνου
Μίνι πρίζα τηλεφώνου εξωτερική
Μπαταρία 12v/7ah
Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών τιμή μέτρου

€
€
€
€
€
€

ΥΛΙΚΑ
2,00 €
0,35 €
0,40 €
11,00 €
17,00 €
1,70 €
8,50 €
2,50 €
2,30 €
25,00 €
0,12 €

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η συντηρήτρια υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής
Υποστήριξης, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας οποιασδήποτε βλάβης.
Η Συντηρήτρια, σε περίπτωση βλάβης, με επίσκεψη του συνεργείου της στον
χώρο, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης

του προγραμματισμού ή της

αναβάθμισης των λειτουργιών του.
Η Συντηρήτρια υποχρεούται να διαθέτει πλήρες και οργανωμένο συνεργείο
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής του τηλεπικοινωνιακού δικτύου από
ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς.

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός 24 εργάσιμων ωρών από την
ώρα της κλήσης.
Η επανορθωτική συντήρηση εκ μέρους της Συντηρήτριας, δηλαδή η
αποκατάσταση των βλαβών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η οποία προέρχεται από
τη φθορά του από τη συνήθη χρήση, ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΕ, θα πραγματοποιείται κατά τον εξής τρόπο:
Α. Η Συντηρήτρια υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό αρμόδιο για την
αποκατάσταση των βλαβών του τηλεφωνικού κέντρου όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες και μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την κλήση.
Β. Για κάθε επανορθωτική συντήρηση θα συντάσσεται από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΕ σχετική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται:
α. Ημερομηνία και ώρα κλήσης της Συντηρήτριας.
β. Ημερομηνία και ώρα ανάληψης δράσης από τον τεχνικό της Συντηρήτριας.
γ. Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης βλάβης και
δ. Περιγραφή της βλάβης.
Η ανωτέρω έκθεση θα υπογράφεται τόσο από το Τεχνικό της Συντηρήτριας,
όσο και από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ΟΑΕΕ.
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι η Συντηρήτρια υποχρεούται, όπως,
σε περίπτωση, που για την καλή κατάσταση λειτουργίας του

τηλεπικοινωνιακού

δικτύου ή σε περίπτωση, που για την επιδιόρθωση κάποιας βλάβης αυτού, απαιτείται
πρόσθετο ειδικευμένο προσωπικό, θα προβαίνει αυτή σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
για την ταχεία και έγκαιρη άφιξη του ειδικευμένου προσωπικού της και σύμφωνα με
τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς επιβάρυνση του ΟΑΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ
Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία ή ατύχημα σε πρόσωπα ή πράγματα του
ΟΑΕΕ ή βλάβη ή απώλεια που ήθελε συμβεί σε υπαλλήλους ή επισκέπτες του ΟΑΕΕ,
καθώς και σε υπαλλήλους ή εκπροσώπους του, αν τέτοια βλάβη ή απώλεια ή ζημιά
ή ατύχημα προκληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την διάρκεια της συντήρησης ή
από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Ανάδοχου ή των υπαλλήλων της, η οποία είναι
υποχρεωμένη για την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής
ζημία του ΟΑΕΕ και τρίτων. Ως τρίτοι θεωρούνται και οι υπάλληλοι του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Ο

ΟΑΕΕ

υποχρεούται

να

αναφέρει

αμέσως

στη

Συντηρήτρια

κάθε

εμφανιζόμενο τεχνικό πρόβλημα ή άλλη λειτουργική ανωμαλία. Επίσης, υποχρεούται
να επιτρέπει στο προσωπικό της Συντηρήτριας να εισέρχεται και να παραμένει στους
χώρους της Υπηρεσίας, όποτε και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη
διεκπεραίωση των εργασιών του άρθρου 1 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Συντηρήτρια
κατέθεσε τη με αριθμό 710056/7-8-2015 εγγυητική επιστολή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικής αξίας #250,00# €, που αντιστοιχεί στο 5%
του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο πιστωτικό
ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση όλων των
όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται από τους συμβαλλόμενους
ουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την
υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Ανάδοχος, που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά στον ΟΑΕΕ και να προσκομίσει στην
αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης-Συντήρησης) τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα συμφωνείται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. το οποίο
προσέφερε η Συντηρήτρια με την από 09-02-2015 οικονομική προσφορά της και
έγινε αποδεκτό με την ως άνω με αριθμό απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται με την εξόφληση τιμολογίων, σύμφωνα
με τις διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης προσκόμισης από τη Συντηρήτρια των απαιτουμένων από το νόμο
δικαιολογητικών. Για τις ανάγκες της πληρωμής του έργου οι εργασίες εκάστου μηνός
θεωρούνται αυτοτελές τμήμα του έργου, μη συνδεόμενου καθοιονδήποτε τρόπο με
τις εργασίες των επόμενων μηνών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
α. Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών.
β. Τιμολόγιο, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ. Εξοφλητική απόδειξη, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ. Φορολογική ενημερότητα.
ε. Ασφαλιστική ενημερότητα.
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΟΑΕΕ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0884 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – 2016.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Η ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά της, που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αν δεν
παρέχει προσηκόντως ήτοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το νόμο τις
υπηρεσίες της, μέσα στα ανωτέρω καθορισθέντα από την παρούσα χρονικά πλαίσια
(επανορθωτική συντήρηση, αποστολή αρμόδιου τεχνικού της κατά τα παραπάνω
συμφωνηθέντα κλπ).
Με την απόφαση κήρυξης της αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να
της παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών της, όπως ανωτέρω
περιγράφονται,

μέχρι

την

προηγούμενη

της

ημερομηνίας

διενέργειας

του

διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος της, πέραν της οποίας ουδεμία εργασία γίνεται
δεκτή.
Στην ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
β. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε βάρος της
εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη 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 του ΟΑΕΕ ή τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται
σε βάρος της εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα διενέργεια διαγωνισμού, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της αναδόχου 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 ΟΑΕΕ, που διενεργεί το
διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στην ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των
υπηρεσιών, για τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
προβεί στις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μέχρι την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικώς έκανε ή όχι
χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή αναλογικώς
και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση που η διενέργεια διαγωνισμού συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης σε βάρος της έκπτωτου ανάδοχου γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος
σε βάρος της, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται
με το προς καταλογισμό ποσό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 11
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης σε περίπτωση που η Ανάδοχος:
α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου.
Ο ΟΑΕΕ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως
γι΄ αυτόν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση και με
αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση
κατά την οποία η Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων
όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από τον ΟΑΕΕ.
Ο ΟΑΕΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι΄ αυτόν, χωρίς την
τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την ανάδοχο και με
αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό
καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης η Ανάδοχος δεν δικαιούται
οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που έχουν
παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Απαγορεύεται στην Ανάδοχο 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 ανάδοχο του
έργου των 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 87/6/21-72015 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για την έγκριση σύναψης της παρούσας
σύμβασης, της με αριθμό Φ124/430/29-07-2015 απόφασης 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.
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