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: 213-2056125  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Α. 
 
  

Στην Αθήνα σήμερα την  05/11/2012 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων αφενός:  

1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»  (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Μάρνη 22, 

Τ.Κ. 104 33) με Α.Φ.Μ. 998146384 και Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ AΘΗΝΩΝ και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο, που ενεργεί στην 

προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α και 

αφετέρου 

2. Της εταιρείας «DIACHEL A.E.», η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα ως «ο 

προμηθευτής» που εδρεύει στην οδό Αλκιμάχου 1  &  Σπύρου  Μερκούρη 78, 

11634 Αθήνα, τηλ.210-7239306 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Τριανταφύλλου   Γεώργιο, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ……….., με ΑΦΜ …………..  και  

ΔΟΥ …………., συμφωνήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συνομολογούν τα 

ακόλουθα: 

Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις αποφάσεις 202/25-

10-2012 θέμα 89ο και 199/04-10-2012 θέμα 13ο του Διοικητικού του Συμβουλίου 

με τις οποίες κατακυρώθηκε η ανάθεση στο μειοδότη του διενεργηθέντος 

πρόχειρου διαγωνισμού της 04/09/2012 με αρ. διακήρυξης 13/2012, κατόπιν 

αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και αποδοχής της από 03/09/2012 

προσφοράς του για την προμήθεια «υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο 

χέρι) για το Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Τμήμα του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.   α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο συμβαλλόμενο, την προμήθεια 

των συγκεκριμένων υλικών που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος με 

τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΙΜΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη θα συμφωνούν απολύτως με τα περιγραφόμενα στην με 

αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 4387/03-09-2012 προσφορά του προμηθευτή και τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα που έχουν κατατεθεί, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, μαζί με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων ειδών. Οι ποσότητες των προς 

προμήθεια υλικών μπορεί να αυξομειώνονται κατά ± 20%. Στην προσφερόμενη 

τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 

νόμιμη κράτηση που ενδεχομένως θεσμοθετηθεί στη διάρκεια της παρούσας 

σύμβασης. Επίσης, στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλη 

δαπάνη για παράδοση των υλικών ελεύθερων στις αποθήκες του Τομέα.  

Στο σημείο αυτό παρατίθεται η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, την οποία 

υπέβαλε στο διαγωνισμό αυτό: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

DIACHEL 5 Le test 50 test 1 συσκευασία των 50 27,00 33,21 
6 VDRL 500 test 1 συσκευασία των 500 37,00 45,51 

19 Αιματούχο άγαρ 
Macconkey άγαρ 

4000 τεμ 400 συσκευασίες 3.520,00 4.329,60 

20 Τριβλία ευαισθησίας 1300 τεμ 260 συσκευασίες των 5 τεμ 2.054,00 2.526,42 
21 Θρεπτικός ζωμός 

NUTRIENT BROTH 
1300 τεμ 33 συσκευασίες των 40 τεμ 1.089,00 1.339,47 

 23 Μυκόπλασμα,ουρεόπλα
σμα (κολπικά) 

1000 τεμ 100 συσκευασίες των 10 
τεμαχίων 

2.600,00 3.198,00 

4 Monotest 150 test 3 συσκευασίες των 50 70,50 86,72 
    ΣΥΝΟΛΑ 9.397,50 11.558,93 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

παρούσας, με δικαίωμα του Ε.Τ.Α.Α. να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) 

ακόμη μήνες, μονομερώς, ύστερα από έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον 

προμηθευτή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη του νέου μειοδότη. Σε περίπτωση μη ολοκληρώσεως του επόμενου 

διαγωνισμού εντός του διμήνου, το Ε.Τ.Α.Α. με σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δύναται να παρατείνει τη σύμβαση 

για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Τόπος παράδοσης είναι το Μικροβιολογικό 

– Βιοχημικό Τμήμα (1ος όροφος) του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων 

Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα. Με την υπογραφή της 

σύμβασης, τα υλικά θα παραδίδονται με απόλυτη ευθύνη του προμηθευτή εντός 

τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για 

την ημερομηνία και την ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. Σε 

περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα (3 ημέρες από την 

παραγγελία) ή και αν παραδοθούν, δεν είναι σύμφωνα με τα αιτούμενα και εάν η 

αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των υλικών 

αυτών θα γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον 

διαφορά τιμής που πιθανόν θα υπάρξει, θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή και θα καταπέσει υπέρ του Ταμείου, ως ποινική ρήτρα. 

Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να 

αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται 

μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός 

χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ο 

συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας 

και αφού προσκομιστούν από αυτόν τα εξής: α) τιμολόγιο – δελτίο αποστολής β) 

βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας γ) αριθμό λογαριασμού 

τραπέζης δ) κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο.   

Η συμφωνηθείσα αμοιβή των 9.381,00 € πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί κατόπιν 

της νομίμου εγκρίσεως των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο 

Επίτροπο στο όνομα του προμηθευτή. Η πιο πάνω τιμή, αφορά υλικά, παραδοτέα 

σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του 

Ε.Τ.Α.Α., κτίριο Χαρ. Τρικούπη 34, 1ος όροφος.  

Για την πληρωμή της δαπάνης έχει δεσμευτεί ποσό 73.800,00 € με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 842/02-07-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 842 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Δ.Α.  

Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα υπολογιστούν στο 

καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό, είναι οι ακόλουθες: 

 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  

 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.  

 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ν. 

4013/2011). 

 Παρακράτηση φόρου 4% στο ποσό του τιμολογίου προ Φ.Π.Α.    

       Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  

Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθούν τα Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής, 

είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   : Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΦΜ          : 998146384 

ΔΟΥ          : IA’  ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
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Ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμ. 43618  και ημερομηνία 30.10.2012 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, τoυ 

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσού 488,87€  το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης είναι ίση με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί 

στον προμηθευτή μετά την εκκαθάριση οποιασδήποτε εκκρεμότητας μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
O προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη 

διακήρυξη να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την 

ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον εκτελεί 

πλημμελώς τις υποχρεώσεις του ή παραβεί τους όρους της υπογεγραμμένης 

σύμβασης.  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή 

διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

- Ανάθεση του έργου σε βάρος του προμηθευτή, είτε από τους υπολοίπους 

που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε 

με απευθείας ανάθεση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφορά 

που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα 

πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. 

- Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες 

του δημόσιου τομέα.  

Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου 

προμηθευτή, γίνεται με τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της 

κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης, από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 

κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται 
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υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύψει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή 

των προδιαγραφών της προμήθειας, η οποία συμψηφίζεται με το προς 

καταλογισμό ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 7  - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου. 

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας ή της εργασίας σε άλλον, 

εκτός του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά που αναφέρονται στις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης 

κατόπιν παραγγελίας αυτών από το αρμόδιο τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Α. 

τμηματικά στις αποθήκες του εργαστηρίου, στη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των άρθρων του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 2286/1995 και από τους όρους της 

διακήρυξης, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την ερμηνεία ή 

εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια 

των Αθηνών. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, από τα 

οποία, αφού υπεγράφησαν από τους συμβαλλόμενους, έλαβαν από ένα ο καθένας 

τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

               ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.     

        Αργύριος Ζαφειρόπουλος                      Σταύρος  Αγγελόπουλος  & ΣΙΑ Ο.Ε.  

                    

 

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα των όρων 


