
 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.∆.Α.  

Στην Αθήνα σήµερα την  21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:  

1. Του Ν.Π.∆.∆. 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 ∆.Ο.Υ. ΙΑ’ AΘΗΝΩΝ και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο, που ενεργεί στην 

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

αφετέρου 

2. Της εταιρείας «Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως «ο προµηθευτής» που εδρεύει στην οδό 21ο 
χλµ. Λ. Λαυρίου 

Κορωπί, τηλ. 2111021600 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ζαφειρόπουλο 

Θεόδωρο κάτοχο του Α.∆.Τ…………….., µε ΑΦΜ……………..  και  

∆ΟΥ………………..., 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 ∆ιοικητικού 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 04-09-2012 

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

χέρι) για το Μικροβιολογικό - Βιοχηµικό Τµήµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

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: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ∆Η – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -

ΤΙΜΕΣ 

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

αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.-ΤΥ∆Α 107715/4407/1/04-09-2012 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: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

3 ASTO 500 τεστ 5 συσκ. των 100 
τεστ εκάστη 

54,00 66,42 

7 WIDAL 
s-typhi – H 
s-typhi - o 
s-paratyphi - 
AO 
s-paratyphi – 
AH 
s-paratyphi – 
BO 
s-paratyphi - 
BH 
 

 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
τεστ 
τεστ 
τεστ 
τεστ 
τεστ 
τεστ 
 

 
1 συσκ. των 100 

τεστ  
1 συσκ. των 100 

τεστ  
1 συσκ. των 100 

τεστ  
1 συσκ. των 100 

τεστ  
1 συσκ. των 100 

τεστ  
1 συσκ. των 100 

τεστ  
(µικρότερη 

συσκευασία και για 
τα 6) 

 
3,60 

 
3,60 

 
3,60 

 
3,60 

                                               
3,60   

            
3,60                    

               

 
4,43 

 
4,43 

 
4,43 

 
4,43 

 
4,43 

 
4,43 

8 WRIGHT 50 τεστ 1 συσκ. των 100 
τεστ(µικρότερη 
συσκευασία)  

3,60 4,43 

57 Σύριγγες των 
5ml 

6000 τεµ 60 συσκ. των 100 
τεµ. εκάστη 

480,00 590,40 

58 Σύριγγες των 
10ml 

12000 τεµ 120 συσκ. των 100 
τεµ. εκάστη 

1.440,00 1771,2 

59 Σύριγγες των 
20ml + 
βελόνες 

2000 
2000 

τεµ 
τεµ 

40 συσκ. των 50 τεµ. 
εκάστη 

20 συσκ. των 100 
τεµ. εκάστη 

300,00 
 
 

59,80 

369,00 
 
 

73,55 
72 Πεταλούδες 

για αιµοληψία 
19 G 

50 τεµ 1 συσκ. των 50 τεµ.  17,00 20,91 

71 Πεταλούδες 
για αιµοληψία 
21G 

50 τεµ 1 συσκ. των 50 τεµ.  17,00 20,91 

75 Stick ούρων  12000 τεµ 120 κουτιά των 100 
test 

1.800,00 2.214,00 

    ΣΥΝΟΛΑ 4.193,00 5.157,39 

ΑΡΘΡΟ 2 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 ∆.Σ. δύναται να παρατείνει τη σύµβαση 

για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - 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 ∆ικηγόρων 

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 

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) 

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 4.193,00 € 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 ∆ικηγόρων 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.∆.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.∆Η.ΣΥ. (ν. 

4013/2011). 

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

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

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

είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   : Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

ΑΦΜ          : 998146384 



∆ΟΥ          : IA’  ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
  

Ο προµηθευτής κατέθεσε την µε αριθµ. ………... και ηµεροµηνία 21/11/2012 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού …………. €  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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 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 ∆.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 ∆.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.∆. 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.∆. 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 

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.∆.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.∆. 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 ∆ικαστήρια 

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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

               ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

        Αργύριος Ζαφειρόπουλος   Θεόδ.  Ζαφειρόπουλος   


