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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ∆ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: 
 
 Α)  Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 

(Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον Α’ Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. κο Ιωάννη  Γαµβρίλη,  (στο εξής θα 
αποκαλείται «Πελάτης») και  

   
 Β)  Αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία 3π - Α.Β.Ε.Τ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  B. 

Ηπείρου 45 Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25, Τηλ: 210 – 8062597 FAX: 210 – 8051520,  
Α.Φ.Μ.: 094170639 και ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και νόµιµα εκπροσωπείται  από την κα 
Γεωργιάδου Ελένη, Πρόεδρο ∆.Σ., κάτοικο, µε Α∆Τ, και ΑΦΜ :, ∆ΟΥ: (που στο εξής θα 
αποκαλείται «Ανάδοχος») 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  - ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: 
 

• Την απόφαση επί του 5ουου θέµατος της 207/29-11-2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
µε Α∆Α:Β455ΟΡΕ1-ΓΞΟ, 

• Την υπ’ αριθµ. 71/17-01-2013  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 10670, ποσού 
7.072,50 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων των Ενιαίων Υπηρεσιών του  Ε.Τ.Α.Α.  στον Κ.Α.Ε.: 0010043300 µε α/α καταχώρησης 
71 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα µε 
Α∆Α:ΒΕΦ20ΡΕ1-ΥΘΞ, 

• Τη ∆ιοικητική Έγκριση µε Αρ.Πρωτ:28548/616/Φ10060/24-01-2013 και Α∆Α:ΒΕΥΗΛ-7Μ8, 
• Την από 14/11/2012 προσφορά του Ανάδοχου, 

 
αναθέτει στον δεύτερο συµβαλλόµενο τις παρακάτω υπηρεσίες που αφορούν  την κάλυψη των ειδικών 
απαιτήσεων για την λογιστική παρακολούθηση των δανείων προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α. Ο  Ανάδοχος θα 
αναπτύξει ειδικό υποσύστηµα για την αυτοµατοποίηση της χορήγησης και της εξυπηρέτησης των δανείων 
του προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 14-11-2012 προσφορά του και η 
οποία αναφέρεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο  - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του υποσυστήµατος, εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 2 - 3 µήνες από 
την ανάθεση και την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3ο – ΑΜΟΙΒΗ  
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1.  Η αµοιβή του Αναδόχου για την Ανάπτυξη Υποσυστήµατος ∆ανείων µε Τοκοχρεολύσιο και 

λογιστική κατανοµή κεφαλαίου και τόκων ανά φορέα, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον 
του νοµίµου Φ.Π.Α.  

 
2.  Το κόστος συντήρησης για το ανωτέρω υποσύστηµα ανέρχεται σε 62,50 € µηνιαίως πλέον του 

νοµίµου Φ.Π.Α.(ήτοι 750,00 € ετησίως πλέον νοµίµου Φ.Π.Α.), το οποίο προστίθεται στο 
µηνιαίο κόστος συντήρησης της Συστήµατος Μισθοδοσίας – Προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α και 
ισχύει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου.   

 
 
 ΑΡΘΡΟ 4ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αποπληρωθεί µε την έκδοση του σχετικού παραστατικού και αφού αυτό 
ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα στοιχεία στα οποία 
θα εκδοθούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά, είναι τα εξής:  
 
Επωνυµία: Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων  Ε.Τ.Α.Α. 
Επάγγελµα: Ν.Π.∆.∆. 
Ταχ. ∆/νση: Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 
ΑΦΜ:998146384  
∆ΟΥ: ΙΑ’ Αθηνών 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

•  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
•  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
•  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

Τον Ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 

� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 
� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ 

της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά την διάρκεια της Σύµβασης  

 
Επίσης, παρακρατείται φόρος 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, αφού αφαιρεθούν οι πιο 
πάνω κρατήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο - IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  - ΕΓΓΡΑΦΑ 

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα 
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα 
αυτά. 

Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής 
σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 
 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα διαχειρίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π.∆. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 
2819/2000 και τον 3471/2006), καθώς και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
Η παρούσα σύµβαση συµφωνήθηκε, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη και 
υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε ο Πελάτης και ένα (1) ο Ανάδοχος. 
  
 
 ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI 
  

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                του  Ε.Τ.Α.Α.   

   
 
 
 

  

   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ   ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 

 
 
 
 
 
 



       
 

4 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
 

� Εισαγωγή – Σκοπός – Αντικείµενο 
 

� Το ΕΤΑΑ ζήτησε την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων για την λογιστική παρακολούθηση των δανείων 
προσωπικού από τον ενιαίο φορέα ΕΤΑΑ. 

 
� Σηµειώνεται ότι το ΕΤΑΑ είναι το ταµείο που προέκυψε από την ενοποίηση των ταµείων ΤΣΑΥ, 

ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠ∆Α κλπ. 
 
� Τα ενοποιηµένα ταµεία (φορείς) εξακολουθούν να λειτουργούν µε διαχειριστική και λογιστική 

αυτονοµία. 
 
� Σ' αυτό το πλαίσιο λειτουργίας τα δάνεια προς το προσωπικό χορηγούνται, µεν, από τον κεντρικό 

φορέα (ΕΤΑΑ) αλλά µερίζονται στους επιµέρους φορείς και κατά την χορήγηση (καταβολή του 
κεφαλαίου στον δικαιούχο) και κατά την εξυπηρέτηση του δανείου (παρακράτηση και απόδοση 
δόσεων κεφαλαίου και τόκων). 

 
� Παρακάτω εξετάζονται οι ειδικές απαιτήσεις του ταµείου, αναλύεται ο τρόπος εξυπηρέτησης και 

εκτιµάται ο χρόνος και το κόστος. 
 

� Περιγραφή απαιτήσεων 
 

� Χορήγηση ∆ανείου: 
 
� Το χορηγούµενο δάνειο εκταµιεύεται από τους φορείς που συναπαρτίζουν το ΕΤΑΑ και 

κατανέµεται λογιστικά σε αυτούς. 
� Η κατανοµή (κεφαλαίου, µόνο) γίνεται κατ' αναλογία µε βάση ποσοστά ανά φορέα. α 

ποσοστά (αναλογίες) αυτά είναι σταθερά για όλα τα δάνεια και αλλάζουν ανά έτος. 
� Κατά την χορήγηση πρέπει να υπολογίζονται οι δόσεις µε τοκοχρεωλυτικό υπολογισµό 

του εξοφλούµενου κεφαλαίου και των τόκων. 
� Το επιτόκιο χορήγησης θεωρείται σταθερό για τα δάνεια του ιδίου έτους, τουλάχιστον. 

Πρέπει να µπορεί να διαφέρει από δάνειο σε δάνειο (από έτος χορήγησης σε έτος 
χορήγησης). 

 
� Μεταβολές στοιχείων ∆ανείου: 

 
� Κατά την  διάρκεια του δανείου µπορεί να αλλάξει το επιτόκιο δανεισµού. 
� Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επαναϋπολογιστούν οι δόσεις (κεφάλαιο + τόκοι κάθε 

δόσης). 
� ∆εν απαιτούνται λογιστικά άρθρα (οι τόκοι λογίζονται δεδουλευµένοι). 
� Η συγκεκριµένη λειτουργία µπορεί να µην αναπτυχθεί αρχικά αλλά αργότερα, εάν 

χρειαστεί. 
 
� Παρακράτηση – Εξόφληση ∆ανείου, µέσω της Μισθοδοσίας: 
 

� Η παρακρατούµενη δόση θα πρέπει να αναλύεται σε κεφάλαιο και τόκους και να 
αποδίδεται, µε βάση αναλογικά ποσοστά, βλ. Παράγρ. 2.1.2 πιο πάνω) στους επιµέρους 
φορείς. 
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� Εάν το υπόλοιπο της εκκαθάρισης του εργαζόµενου δεν επαρκεί για την εξόφληση της 
δόσης η παρακράτηση της δόσης θα πρέπει να απορρίπτεται και ο εργαζόµενος να εξοφλεί 
µόνος του την συγκεκριµένη δόση. 

 
� Προτεινόµενη Λύση 

 
� Υποσύστηµα Χορήγησης ∆ανείων: 
 

� Απαιτείται η ανάπτυξη ειδικού υποσυστήµατος το οποίο θα υποστηρίζει τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

� Ποσοστά κατανοµής στους φορείς. 
� Υπολογισµό τοκοχρεολυσίου δόσεων: Ποσό εξοφλούµενου κεφαλαίου, ποσό τόκων. 
� Ενηµέρωση των εκκαθαρίσεων Μισθοδοσίας αναλυτικά µε το ποσό κεφαλαίου και τόκων. 
� Λήψη των εξοφλήσεων και κατανοµή στους φορείς µε βάση τις προκαθορισµένες 

αναλογίες. 
� Έκδοση λογιστικών άρθρων κατανοµής στους φορείς. 
 

� Σύστηµα Μισθοδοσίας: 
  
� Αυτόµατη ενηµέρωση Μητρώου ∆ανείων από την Χορήγηση (βλ. 3.1. πιο πάνω). 
� Αυτόµατη ενηµέρωση υποσυστήµατος ∆ανείων κατά την εξόφληση. 

 
� Σύνδεση µε την Λογιστική: 

  
� Λογιστική ενιαίου φορέα (ΕΤΑΑ): Παραγωγή ενιαίου άρθρου χορήγησης (χρέωσης) και 

εξόφλησης (πίστωσης) των δανείων (αναλυτικά ανά δανειολήπτη, αν απαιτείται) 
� Κατανοµή στους φορείς: Παραγωγή αναλυτικών άρθρων ανά φορέα µε ανάλυση 

κεφαλαίου και τόκων (µε τις αρχικά ορισθείσες αναλογίες) και πιθανή ενηµέρωση και της 
λογιστικής του ενιαίου φορέα (κεφάλαιο – τόκοι). 

� Η αυτόµατη ενηµέρωση των λογιστικών συστηµάτων θα είναι δυνατή µε την προϋπόθεση 
της τεχνικής υποστήριξης της υποδοχής και ενηµέρωσης  των λογιστικών άρθρων. 

 
� Εκτίµηση εργασιών, Χρονοδιάγραµµα, Κόστος 
 

� Ανάπτυξη ειδικού υποσυστήµατος ∆ανείων µε Τοκοχρεολύσια και λογιστική κατανοµή: 
 
� Χορήγηση ∆ανείου:  

 
• Καταχώριση Κεφαλαίου, Ποσοστών συµµετοχής φορέων, Επιτοκίου, αριθµού δόσεων. 
• Υπολογισµός Τόκων. 
• Ενηµέρωση Μισθοδοσίας (Μητρώου ∆ανείων) 
• Έκδοση Λογιστικών Άρθρων: Λογιστικής ενιαίου φορέα (ΕΤΑΑ), λογιστικής υποφορέων 

(πρώην ταµείων) µόνο για το κεφάλαιο (οι τόκοι θα λογιστικοποιηθούν δεδουλευµένοι, 
κατά την παρακράτηση της δόσης). 

•  
� Παρακράτηση δόσεων: 

 
▪ Υπολογισµός δόσεως. 
▪ Ενηµέρωση Μισθοδοσίας 
▪ Ανάλυση δόσεως σε Κεφάλαιο – Τόκους 
▪ Λογιστική κατανοµή στους υποφορείς. 
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� Αναπροσαρµογή επιτοκίου: 
 
▪ Υπολογισµός δόσεως. 
▪ Ενηµέρωση Μισθοδοσίας (νέα συνέχεια δανείου) 
▪ Ανάλυση δόσεως σε Κεφάλαιο – Τόκους 
 

� Ταµειακή εξόφληση: 
 

▪ Εξόφληση µε άµεση, ταµειακή καταβολή (όχι από παρακράτηση εκκαθάρισης) 
▪ Υπολογισµός εξοφλούµενου κεφαλαίου µε αφαίρεση των, µέχρι την ηµεροµηνία 

πληρωµής, τόκων. 
▪ Υπολογισµός υπολοίπων δόσεων (κεφαλαίου, τόκων) µε βάση το υπόλοιπο κεφάλαιο. 
▪ Ενηµέρωση Μητρώου ∆ανείων Μισθοδοσίας (συνέχεια δανείου, όπως στην παρ. 4.1.2. 

πιο πάνω). 
 

� ∆ιασύνδεση µε Μισθοδοσία: 
 

� Χορήγηση ∆ανείου:  
 

▪ Καταχώριση ∆ανείου στο ειδικό Μητρώο της Μισθοδοσίας, µε Κεφάλαιο + Τόκους 
(ισοµερώς κατανεµηµένους, για λόγους συνολικής πληροφόρησης, µόνο. Η κάθε δόση θα 
αναλύεται σωστά από το ειδικό υποσύστηµα, βλ. Λογιστικά άρθρα). 

 
� Τροποποίηση ∆ανείου (επιτόκιο) 
 

▪ ∆ιακοπή αρχικού ∆ανείου (ή και τροποποίηση στοιχείων του) 
▪ Καταχώριση συνέχειας µε α/α + 1 
 

� Παρακράτηση δόσης 
 
▪ Παρακράτηση δόσης ως ενιαίο ποσό (η κατανοµή σε κεφάλαιο – τόκους δεν πρέπει να 

φαίνεται στο εκκαθαριστικό γιατί είναι ενδεικτική, όχι η πραγµατική) 
 

� Λογιστικά Άρθρα 
 

▪ Στο Λογιστικό Άρθρο του ενιαίου φορέα, χρέωση πίστωση των ειδικών λογαριασµών µε 
βάση την παρακρατηθείσα δόση, χωρίς ανάλυση κεφαλαίου τόκων. Πιθανή ανάλυση ανά 
εργαζόµενο. 

▪ Πρόσθετα λογιστικά άρθρα κατανοµής ανά υποφορέα µε βάση τα στοιχεία του Ειδικού 
Μητρώου ∆ανείων. 

 
� Χρονοδιάγραµµα – Κόστος: 

 
� Ανάπτυξη του υποσυστήµατος: Εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 2-3 µήνες (διάρκεια) από 

την ανάθεση. 
 
� Επειδή η ανάγκη χορήγησης και εξυπηρέτησης των δανείων είναι κατεπείγουσα 

(απαιτείται έναρξη από 1/9/2012, δηλαδή άµεσα) προτείνεται η παρακάτω λύση:  
 

▪ Χορήγηση των ∆ανείων µε προσωρινό τρόπο (π.χ. Υπολογισµό τοκοχρεολυσίων µε 
χρήση excel) και καταχώρηση στο Μητρώο ∆ανείων της Μισθοδοσίας για άµεση έναρξη 
της παρακράτησης. 

▪ Αναδροµική, µαζική, λογιστική κατανοµή των ήδη χορηγηθέντων δανείων αφού 
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καταχωρηθούν αναδροµικά τα νέα στοιχεία (επιτόκιο, κατανοµή στους φορείς µε εφάπαξ 
επεξεργασία που θα αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, µετά την παράδοση του νέου 
υποσυστήµατος. 

 
� Κόστος: 
 

Περιγραφή Ποσότητα Αξία ( (Ευρώ) 

Ανάπτυξη Υποσυστήµατος ∆ανείων µε Τοκοχρεολύσιο και λογιστική 
κατανοµής κεφαλαίου και τόκων ανά φορέα 

1 8.800,00 

Υπηρεσίες προσωρινών υπολογισµών (π.χ. Με excel) και 
αναδροµικής κατανοµής και λογιστικής τακτοποίησης τριµήνου (ώστε 
να αρχίσει άµεσα η εξυπηρέτηση των δανείων) 

5ΑΗ 2.200,00 

Σύνολο Συστηµάτων και Υπηρεσιών  11.000,00 

Ειδική έκπτωση ΕΤΑΑ  54,5% 6.000,00 

Τελικό κόστος Συστηµάτων και Υπηρεσιών  5.000,00 

Ετήσια Συντήρηση και Νέες Εκδόσεις 15% 750,00 
 

Σηµ.: Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, σήµερα 23%). 
 
 
 
 

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI 
  

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                του  Ε.Τ.Α.Α.   
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