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Στην Αθήνα σήµερα την 25/04/2012 µεταξύ: 
Αφενός µεν του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 

«EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που 

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του κο 

Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της 

παρούσας µε την υπ’ αριθµ. 108/3-12-2010 θέµα 86ο απόφαση του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «ΤΑΜΕΙΟ». 

Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία LERIVA DIAGNOSTICS A.E. µε 
ΑΦΜ 800356020 της ∆.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  που  εδρεύει στην  οδό Λ. Πηγής 
33 & Αναπήρων Πολέµου 6, 151 27 Μελίσσια, και εκπροσωπείται νόµιµα για την 
πρώτη  υπογραφή της παρούσας από τον Ιωακειµίδη Γιώργο κάτοικο Αθηνών 
οδός Μιµόζα 34, Εκάλη Αττικής, µε Α∆Τ ΑΕ063355/25.01.2007, και ΑΦΜ 
028073980, ∆ΟΥ Κηφισιάς η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντοµίας 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» 
 

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 
Με την απόφαση του ∆.Σ. που λήφθηκε κατά την Συνεδρίαση  169/16-02-2012 
θέµα 23ο «Για την προµήθεια αιµατολογικού αναλυτή µε συνοδό εξοπλισµό και 
αντιδραστήρια για τις ανάγκες του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α.» και µετά την υπ’ αριθµ. 175/22-03-2012 θέµα 12ο  απόφαση του ∆.Σ. 
του Ταµείου, µε την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στον παραπάνω 
Ανάδοχο. 
 
Με την παρούσα σύµβαση, το πρώτο συµβαλλόµενο Ταµείο αναθέτει στη 
δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία  (καλούµενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή    
αναλαµβάνει, την προµήθεια  των ειδών που περιλαµβάνονται (αιµατολογικός 
αναλυτής µε συνοδό εξοπλισµό και αντιδραστήρια) στην από 22-02-2012/ΝΒ/χν  
τεχνική προσφορά της εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
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παρούσας, υπό τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες : 

 
ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείµενο της Σύµβασης 
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια αιµατολογικού 
αναλυτή µε συνοδό εξοπλισµό και αντιδραστήρια για τις ανάγκες του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
τεχνική και στην οικονοµική  προσφορά της εταιρείας, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Αµοιβή - Τίµηµα - Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
Το συνολικό τίµηµα για την παροχή της εν λόγω προµήθειας αντιδραστηρίων   
ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (18.746,23 €) πλέον του νόµιµου Φ.Π.Α.  
 
Με την υπ’ αριθµ. 75 µε ηµεροµηνία 02/01/2012 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ∆.Α., µε αριθµό καταχώρησης 75 στο βιβλίο 
εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Υ.∆.Α., µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη ποσού ύψους 23.370,00 
ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00101359 για το έτος 2012.  
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των επιµέρους υλικών που έχουν παραγγελθεί  
κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του Ταµείου µε βάση τα νόµιµα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος, δηλαδή: 

 
α)  Τιµολόγιο πώλησης των υπό προµήθεια ειδών για παραλαβή προηγούµενου 
µήνα 
β)  Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων µηνός της τριµελούς 
επιτροπής 
γ)    Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 
Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο τον βαρύνει. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται  δεκτές  
άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων 
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και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην 
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές 
Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3° : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής 
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση 169/16-02-2012, η οποία 
καθίσταται παράρτηµα της παρούσας Σύµβασης. 
 

Παραλαβή και παράδοση  προµήθειας 
Η παραλαβή της προµήθειας του αιµατολογικού αναλυτή µε συνοδό εξοπλισµό 
και αντιδραστήρια, θα γίνεται στα γραφεία του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Αθηνών (Χ. Τρικούπη 34 Αθήνα), ή όπου αλλού ζητηθεί από το Ταµείο 
εντός της περιφέρειας Αττικής, από τριµελή επιτροπή, που θα συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούµενα υλικά θα παραδίδονται το 
αργότερο µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης 
παραγγελίας του Ταµείου προς τον Ανάδοχο.  Σε περίπτωση παραγγελιών για 
κάλυψη αναγκών µεγαλύτερων του ενός (1) µηνός, η παράδοση των ποσοτήτων 
θα γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα 
πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται 
µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό 
προµήθεια υλικών, εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα 
από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Ταµείου. Ρητώς 
συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος της προµήθειας των 
αντιδραστηρίων, αυτό θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο µε άλλο µε 
ισοδύναµα ή βελτιωµένα χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει µαζί µε τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης 
και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης 
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αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή 
βοήθηµα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη 
της προµήθειας. 
 
Προϋπόθεση για την παραλαβή των αντιδραστηρίων είναι η επίδειξη της 
λειτουργίας τους (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια 
των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης 
και της συµφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύµβασης, η εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η 
διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ηµέρες 
παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να θέσει 
στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλο του, 
εφόσον του ζητηθεί. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Ταµείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον Ανάδοχο µέσω του 
αρµοδίου Τµήµατος. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός  δύο (2) ηµερών από 
την προσήκουσα παράδοση τους στο Ταµείο. 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης 
- παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός 
τετάρτου (1/4) αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ταµείου, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ταµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων 
κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά 
τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η 
διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4°: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

α) Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό 
δικό του, που ουδεµία σχέση θα έχει µε το Ταµείο. και του οποίου οι µισθοί, 
ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον 
Ανάδοχο. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) 
 

6 
 

β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 

γ) Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω 
προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της παραγγελίας, 
επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.∆. 173/90, του 
Ταµείου διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση 
πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση 
του Έργου, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Ταµείο την 
υπ' αριθ. …………………..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
…………………………,η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας της παρεχόµενης προµήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς 
Φ.Π.Α. µε απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού 1.874,62 €. Η εγγυητική 
επιστολή αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Ταµείο σε περίπτωση 
κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση 
κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6°:  Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ταµείου. 
 

ΆΡΘΡΟ 7°: Λύση - Καταγγελία της Σύµβασης -Έκπτωση Αναδόχου 
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι για ένα έτος. 
Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον Ανάδοχο, µε δικαίωµα του Ταµείου να την 
παρατείνει µονοµερώς µέχρι την ανάδειξη νέου Ανάδοχου και για χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 
Το Ταµείο  δικαιούται   να   καταγγείλει   τη   σύµβαση   σε   κάθε  περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Ταµείου, 
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 
σύµβασης εντολές του Ταµείου. 
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση , 
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίαςτου ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών 
του στοιχείων, 
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Ανάδοχου για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση του επαγγέλµατος του. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 
Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της 
προµήθειας - µετά από µηνιαία προειδοποίηση του – αν διαπιστώσει ότι δεν 
τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν 
οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά 
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτηση του) ή ότι δεν τηρείται το 
χρονοδιάγραµµα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου 
από τη σύµβαση µπορεί να  του  παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του   
υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή   
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την  κατακύρωση, την 
ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Ταµείου, ύστερα από 
γνωµοδότηση  του  αρµοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο   προς   παροχή   εξηγήσεων,   αθροιστικά   ή   διαζευκτικά,   οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 
118/2007). 
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των 
οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.∆. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητα του, είναι 
δυνατή η παραλαβή του µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από 
απόφαση του ∆.Σ. Ταµείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 
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118/2007). 
Το Ταµείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 
σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των 
µεταξύ τους υποχρεώσεων.  
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης της εκάστοτε 
τµηµατικής παραγγελίας σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα 
καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του 
Π.∆. 118/2007. 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». Οι 
ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα των οργάνων 
του Ταµείου ή σε ανώτερη βία. 
 

ΑΡΘΡΟ 8°: Περίοδος εγγύησης- συντήρηση-ανταλλακτικά-συνοδός 
εξοπλισµός 
Ο συνοδός εξοπλισµός θα αποτελείται από: 

 
Από έναν ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  

22+ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ B) 
του Οίκου BECKMAN COULTER – Η.Π.Α. 

µοντέλο  HmX 

Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε ίσο χρόνο µε την ισχύ της 
σύµβασης και τη διάρκεια παράτασης της, (ή όσο επιπλέον χρονικό διάστηµα 

αναφέρεται ενδεχοµένως στην προσφορά του Ανάδοχου). Στη διάρκεια της 
περιόδου αυτής ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των 
υλικών που θα προµηθεύσει στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους του διαγωνισµού, τα στοιχεία 
της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό 
έγγραφο που έχει προσκοµίσει. Η εγγύηση καλύπτει το Ταµείο για όλες τις 
περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυµφωνίας των λειτουργικών 
και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού προς τα συµφωνηθέντα. 
 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα 
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και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Ταµείου να αποκαθιστά τη 
βλάβη, τη δυσλειτουργία ή/ και ασυµφωνία των λειτουργικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών του εξοπλισµού, ακόµη και µε µερική ή ολική αντικατάσταση 
αυτού. 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης, από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του διατιθέµενου µηχανήµατος µε το συγκεκριµένο εργοστασιακό 
αριθµό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύµβαση προµήθειας των αντιδραστηρίων. 
Στο διάστηµα αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται, δαπάναις του, να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος ή ολόκληρο το σύστηµα που έχει 
υποστεί βλάβη, χωρίς καµία επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων 
Αθηνών. 
 · 
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται το κόστος των 
ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αµοιβής των τεχνικών που θα 
απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού, καθώς 
επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα 
πραγµατοποιούνται στο διάστηµα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της 
σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Ο χρόνος ανταπόκρισης του Ανάδοχου για την αποκατάσταση της καλής 
λειτουργίας του υλικού είναι αυτός που ορίζεται στην οικεία θέση της 
διακήρυξης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις ως άνω 
υποχρεώσεις του, το Ταµείο µπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες 
ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) µε δικά του έξοδα, µε ταυτόχρονη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Κατ’ εξαίρεση, η 
εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 
.1. Αποδεδειγµένα κακή ή µη ενδεδειγµένη χρήση του εξοπλισµού από 
υπαλλήλους του Ταµείου ή τρίτους. 
.2. Επεµβάσεις στον εξοπλισµό από αναρµόδιους υπαλλήλους του Ταµείου ή 
τρίτα πρόσωπα, µη εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο.  
3. Περιπτώσεις    ζηµίας    ή    καταστροφής   προκαλούµενης    από    θεοµηνίες 
(σεισµούς, πληµµύρες κ.λπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή µη 
(πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.). 
.4. Προσβολή του εξοπλισµού από κάθε είδους υγρά ή χηµικές ουσίες (νερό, 
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αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύµατα κ.λπ.) 
5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν 
συνδεδεµένος ο εξοπλισµός, διακοπές ρεύµατος, απότοµες πτώσεις τάσης κ.λπ. 
 Η   συντήρηση   -  επισκευή   του   εξοπλισµού   θα  γίνεται   στους  χώρους   του 
Ταµείου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος µεριµνά για τη µεταφορά    
του    εξοπλισµού    στις    δικές    του    εγκαταστάσεις,   για    την αποκατάσταση 
της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο Ανάδοχος εγγυάται την 
ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού 
για χρονικό διάστηµα ενός (1) χρόνου µε µονοµερή παράταση ενός έτους εφόσον 
δεν έχει λήξει ο επόµενος διαγωνισµός,  µετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά 
αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά. 
 

ΆΡΘΡΟ 9° : Ανωτέρα Βία 
Τα   συµβαλλόµενα   µέρη   δεν   ευθύνονται   για   την   µη   εκπλήρωση   των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος ή του εργοστασίου του Ανάδοχου. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο 
κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του Ανάδοχου. Πληµµύρα, σεισµός, πόλεµος, 
εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου) και εµπορικός 
αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 
οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Ταµείο µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί 
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Επί του θέµατος αποφασίζει το ∆.Σ. του Ταµείου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ∆.Σ. του Ταµείου της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης 
παράδοσης της προµήθειας. 
 

ΆΡΘΡΟ 10°:   Τίµηµα-Τρόπος πληρωµής 
1 Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία του υπό προµήθεια 
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υλικού, τυχόν εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισµού, την εκπαίδευση του 
προσωπικού του Ταµείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης 
του Ανάδοχου  σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ετήσιο ποσό 
των 18.746,23 € πλέον Φ.Π.Α. συνολικά και αφορά µόνον τα υλικά που 
παραγγέλλονται και παραδίδονται στο Ταµείο.  
 2 Η πληρωµή του Ανάδοχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, 
ποιοτική   και   ποσοτική   παραλαβή   από   το   Ταµείο,   µε   βάση   τη 
συσκευασία,   την   περιγραφή   και   την   τιµή   των   ειδών,   όπως   αυτά 
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά. 
3. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση-του 100% της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 
35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 
των   ειδών   µε   έκπτωση   ή  περίπτωση  επιβολής  προστίµων  ή  άλλων 
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχου. 
4. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός ενενήντα (90) ηµερών, υπολογιζόµενων από την 
εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο. 
5.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και 
την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.). 
5.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει 
τιµολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, το Ταµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
2003/35)   της   29-6-2000   για   την   καταπολέµηση   των   καθυστερήσεων 
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πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το 
οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του 
Ανάδοχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που 
εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) 
ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 
7. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 
στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) 
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆., 
118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων   δικαιολογητικών,   παραλαβή   των   υλικών   µε   έκπτωση   λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
9. Κατά   την   πληρωµή   του   τιµήµατος   των   ειδών   παρακρατείται   ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος 
10. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων 
βαρύνει το Ταµείο. 
11. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 
 

ΆΡΘΡΟ 11°: Ειδικές Υποχρεώσεις του Ταµείου 
Πέραν των λοιπών συµβατικών του υποχρεώσεων, το Ταµείο έχει τις εξής ειδικές 
υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια εξοπλισµού: 
α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του εξοπλισµού και το χειρισµό του από 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, 
οφειλόµενης   σε   υπαιτιότητα   υπαλλήλων   του    Ταµείου   ή   τρίτων προσώπων 
ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.). 
γ) Να γνωστοποιεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη 
ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς να προβαίνουν µονοµερώς σε 
οποιαδήποτε προσθήκη - παρέµβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή 
εξαρτηµάτων   κ.λπ.,    παρά   µόνον   έπειτα   από   προηγούµενη    σχετική 
συνεννόηση µε τον Ανάδοχο. 
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δ) Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών 
στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένο το υλικό, να παρέχει επαρκή χώρο για  
κάθε απαραίτητη  εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή 
δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση 
των σχετικών εργασιών 
 

ΆΡΘΡΟ 12° : Τροποποίηση της Σύµβασης 
Η   σύµβαση   µπορεί να  τροποποιηθεί,   όταν  συµφωνήσουν  γι’   αυτό  τα 
συµβαλλόµενα   µέρη.   Οποιαδήποτε  όµως,   τροποποίηση  των  όρων  της 
παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συµβαλλοµένους, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε 
προφορική συµφωνία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13°: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση ∆ιαφορών 
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε θέµα που δεν 
ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π∆ 
118/2007 και εν γένει οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
Σε περίπτωση  διαφορών, που  ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, το 
Ταµείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου 
συµφέροντος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 

ΆΡΘΡΟ 14° : Θέση της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ 
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 15° : Παράρτηµα - ∆ιέποντα το έργο έγγραφα 
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από 
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και 
αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους 
µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και 
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συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 
1. Η από 22/02/2012/ΝΒ/νχ Προσφορά (οικονοµική και τεχνική) του 
αναδόχου µε όλα τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα. 

 
ΆΡΘΡΟ 16° : Λοιποί Όροι 
1.     Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και 
συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως 
έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει εξ' ολοκλήρου όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Κατά τον  αυτό τρόπο  
εγγυάται  την εκτέλεση της  υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
3. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, 
θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 
Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2)  
πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους 
συµβαλλόµενους έλαβε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος    Ιωακειµίδης Γιώργος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 
 
 
Ανδρέας Κουτσόλαµπρος 
Νοµικός Σύµβουλος 


