
1 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

        

       Στην Αθήνα σήµερα 31/03/2014, ηµέρα ∆ευτέρα µεταξύ: 

 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων - Ε.Τ.Α.Α.» 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, µε Α.Φ.Μ. 998146384 και ∆.Ο.Υ. ∆’ 

ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Σελλιανάκη 

Αντώνη (στο εξής θα αποκαλείται ως «Εργοδότης») και 

 

Β) Της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» που 

εδρεύει στην οδό Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα µε Α.Φ.Μ. ………………., ∆.Ο.Υ. ………………. και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο …………… που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο 

………., κάτοχο του υπ’ αριθµ. ………….. Α.∆.Τ. του Α.Τ. ………..και Α.Φ.Μ ……………, ∆.Ο.Υ 

……….., σύµφωνα µε το υπ’ αρ. …………. Φ.Ε.Κ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. και ορίστηκε νόµιµος 

εκπρόσωπος µε την υπ’ αριθ ……………. απόφαση του ∆.Σ. προς υπογραφή της παρούσας (στο 

εξής θα αποκαλείται ως «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Με την από 28.03.2013 υπογραφείσα σύµβαση (Νο 01/2013) που αφορά στην προµήθεια και 

εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων (∆.∆.∆.) του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Ασφάλισης 

Νοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τους οποίους η παραπάνω επιχείρηση 

αναλαµβάνει την εκτέλεση του ανατιθεµένου σ’αυτή έργου. 

Η ανωτέρω σύµβαση λήγει στις 31.03.2014.  

 

2. Ενόψει του δικαιώµατος που παρέχεται στο Ε.Τ.Α.Α. ως αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 

6 της από 28.03.2013 υπογραφείσας σύµβασης να παρατείνει την εν λόγω σύµβαση για διάστηµα 

µέχρι δύο(2) µηνών µετά την λήξη της, µε µονοµερή δήλωσή του προς την Ανάδοχο επιχείρηση, µε 

τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες τιµές, και επιπλέον τα οριζόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία και 

τις διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, αποφασίστηκε και ενεκρίθη σύµφωνα µε:  

• την υπ’ αριθµ.  Πρωτ. 106/17.02.2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν. µε αριθµό καταχώρησης α/α 106 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Α.Ν και Α.∆.Α. ΒΙΞΡΟΡΕ1-Ψ34, µε την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη ποσού ύψους 30.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 0891 (Εκτυπώσεις, 

Εκδόσεις γενικά)  & 

• την απόφαση επί του 14
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 281
ης

/ 24.03.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ του 

Ε.Τ.Α.Α. (Α.∆.Α. ΒΙΞΡΟΡΕ1-Ζ7Υ),  το περιεχόµενο της οποίας είναι γνωστό και αποδεκτό 

από την ανωτέρω συµβαλλόµενη επιχείρηση, 
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 η παράταση της από 28.03.2013 σύµβασης µέχρι  και την 02.05.2014 µε την επιχείρηση 

«ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές καθότι 

αυτό προβλέπεται ρητά από το άρθρο 6 της εν λόγω υπογραφείσας σύµβασης  

 

3. Η ανάδοχος επιχείρηση σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σύµβαση είχε προσφέρει την τιµή 18,34 

€ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. για κάθε σελίδα Α΄ ∆ηµοσίευσης. Στην τιµή αυτή 

περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. Η εκτύπωση και προµήθεια της Β΄ 

∆ηµοσίευσης θα γίνεται δωρεάν. ∆εύτερη δηµοσίευση θεωρείται κάθε αναδηµοσίευση κειµένου 

λόγω τυπογραφικού λάθους και ο τυπογραφικός χώρος που δεν καλύπτεται από τα προς δηµοσίευση 

κείµενα (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, στοιχεία εκδότη και τυπογράφου, δηλ. 1 & 3/10 σελίδας και κάθε 

κενό). 

  

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν στο σύνολό τους οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις της από 

28.03.2013 σύµβασης προµήθειας και εκτύπωσης του ∆.∆.∆., που υπογράφηκε µεταξύ των 

παραπάνω συµβαλλοµένων. 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια 

των Αθηνών. 

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους 

συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από 

ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ         Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                 ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                  
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