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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 85 ΣΥΣΚΕΥΩΝ BARCODE 

SCANNERS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.:MHXANΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΔΕ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-

ΤΕΑΔ. 

 

Στην Αθήνα σήμερα 15/07/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 

Α. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο 

και που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αργύριο 

Ζαφειρόπουλο. 

Β. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPI, Aνώνυμος εταιρεία Η/Υ και 

περιφερειακών», που έχει έδρα στη οδό  Ραφαηλίδου 1, Τ.Κ.17778, Ταύρος, τηλέφωνο 

2104805800 με Α.Φ.Μ.094432029, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕΕ Αθηνών και που εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή της παρούσης σύμβασης από τον κ. XXXXXXX,Α.Δ.Τ.XXXXXX  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

 

1. Προοίμιο. 

Συμφώνα με απόφαση που λήφθηκε επί του 31
ου

  θέματος της 127
ης

 συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 28-04-2011, εγκρίθηκε η προμήθεια 85 

συσκευών Βarcode Scanners προϋπολογισμού 9.305,00 € με το Φ.Π.Α. , οι οποίες θα  

κατανεμηθούν στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. ως εξής: 

 

 

1. 55 τεμ. για τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε, Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα 

2. 22 τεμ. για τους Τομείς Υγειονομικών, Αχαρνών 27, 104 39 Αθήνα και 

3. 8 τεμ. για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών –ΤΕΑΔ, Σωκράτους 53, 104 31 Αθήνα 

Το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

12047/255/Φ10060/27-06-2011 έγγραφό του «ενέκρινε για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) Βarcode Scanners 

προκειμένου να καταχωρούνται στα αρχεία των Τομέων τα στοιχεία (barcode) για τα 

βιβλιάρια και συνταγολόγια  που παραδίδουν οι Τομείς στους ασφαλισμένους, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε (9.305,00 €)  

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. 

Η προμήθεια αυτή να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την ισχύουσα 

νομοθεσία.» 
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Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. συγκέντρωσε τις 

παρακάτω προσφορές: 

1. «CPI A.E.» με το συνολικό ποσό των 85Χ87,00 €=7.395,00 €+1.700,85 € 

Φ.Π.Α.=9.095,85 € με το Φ.Π.Α. 

2. «Prolink Data ΕΠΕ» με το συνολικό ποσό των 85Χ89,00 €=7.565,00 

€+1.739,95€ Φ.Π.Α.=9.304,95 € με το Φ.Π.Α. 

3. «Byte Computer ABEE» με το συνολικό ποσό των 85Χ88,50=7.522,50 € +1.730,18 € 

Φ.Π.Α.=9.252,68 € με το Φ.Π.Α. 

Με την αριθμ. 23/12-07-2011 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε η 

καταβολή της δαπάνης εννέα χιλ. ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

(9.095,85 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για την αγορά ογδόντα πέντε (85) 

συσκευών Barcode Scanners από την «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Η/Υ και περιφερειακών» 

για τις ανάγκες των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Μηχανικών και ΕΔΕ, Υγειονομικών και 

Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ. 

2. Αντικείμενο σύμβασης. 

 

‘Ήδη με αυτή τη σύμβαση το Ε.Τ.Α.Α. αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία με 

την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Η/Υ και Περιφερειακών» που θα αποκαλείται στο 

εξής «η Ανάδοχος» και αυτή αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

• Την προμήθεια ογδόντα πέντε συσκευών (85) Βarcode Scanners τύπου Μοtοrola 

LS 1203 USB (περιλαμβάνει καλώδιο) 

• Την παράδοση κατά πλήρη κυριότητα,  νομή και κατοχή των πιο πάνω συσκευών 

Barcode Scanners ως εξής: 

− Toμείς Μηχανικών και ΕΔΕ, οδός Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα, 

πενήντα πέντε (55) τεμάχια 

− Τομείς Υγειονομικών, οδός Αχαρνών 27, Τ.Κ. 104 39 Αθήνα, είκοσι δύο 

(22) τεμάχια 

− Τομέας Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Σωκράτους 53, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, 

οκτώ (8) τεμάχια 

 

3. Τίμημα-Κρατήσεις-Δικαιολογητικά. 

Σαν τίμημα για την αγορά των 85 συσκευών Barcode Scanners ορίζεται, σύμφωνα με την 

ΕΥΠΩ -01297/07-07-2011 προσφορά της Αναδόχου, το ποσό των εννέα χιλιάδων ενενήντα 

πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (9.095,85 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% 

επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις. Η ανωτέρω 

συμφωνηθείσα αμοιβή είναι εύλογη, δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται σε καμιά 

αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμιά αιτία. 

Η καταβολή της αξίας των συσκευών Barcode Scanners θα γίνει από κάθε Τομέα του 

Ε.Τ.Α.Α. που προμηθεύεται τις συσκευές αυτές χωριστά με την υποβολή χωριστών 

τιμολογίων. 
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Από τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. που προμηθεύονται 55 συσκευές θα 

καταβληθεί το ποσό των 55Χ87,00 €=4.785,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 5.885,55 € συνολικά. 

Για την καταβολή της δαπάνης αυτής δεσμεύτηκε ποσό των 98.605,18 € με την υπ’ αριθμ. 

225/06-05-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α., Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ. 

Από τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. που προμηθεύονται 22 συσκευές θα καταβληθεί 

το ποσό των 22Χ87,00 €=1.914,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 2.354,22 € συνολικά. Για την 

καταβολή της δαπάνης αυτής δεσμεύτηκε ποσό 1.100.000,00 € με την αριθμ. πρωτ. 

25842/28-04-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α., Τομέας Σύνταξης και 

Ασφάλισης Υγειονομικών. 

Από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. που προμηθεύεται 8 συσκευές θα 

καταβληθεί το ποσό των 8Χ87,00 €=696,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 856,08 € συνολικά. Για 

την καταβολή της δαπάνης αυτής δεσμεύτηκε ποσό 339.521,67 € με την αριθμ. πρωτ. 

585/27-06-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α., Τομέας Ασφάλισης Νομικών 

–ΤΕΑΔ. 

Τα ποσά αυτά υπόκεινται στις πιο κάτω κρατήσεις: 

Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών -ΤΕΑΔ   

Κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου , υπέρ Δημοσίου 0,25 % και 0,10 %, ΤΕΑΔΥ 

0,30%. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος 4% στη καθαρή αξία του τιμολογίου. 

Για τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. 

Κρατήσεις 3% στη καθαρή αξία του τιμολογίου για το Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4 % χαρτόσημο στο 

ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος 4% στη καθαρή αξία του 

τιμολογίου. 

Η εξόφληση της αμοιβής της Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 

παραλαβή των συσκευών Barcode Scanners και μετά την έγκριση των σχετικών ενταλμάτων 

πληρωμής, τα οποία θα εκδώσουν οι, εμπλεκόμενοι στη προμήθεια, Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 

από τους αρμόδιους παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δαπάνης είναι τα εξής: 

1. Οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής από τους εμπλεκόμενους στη προμήθεια Τομείς 

του Ε.Τ.Α.Α. ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό 

προσκόμισης των συσκευών στην αποθήκη κάθε Τομέα σύμφωνα με το άρθρο 28 

του Π.Δ. 118/2007. 

2. Το τιμολόγιο της Αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη «Εξοφλήθηκε» 
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3. Εξοφλητική απόδειξη της Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.) που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της Αναδόχου. 

 

4. Προθεσμία παράδοσης -  Ποινική ρήτρα 

Η παράδοση του συνόλου των συσκευών Barcode Scanners  από την Aνάδοχο, 

συνομολογείται να γίνει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης . Για κάθε μέρα που θα περνάει μετά τη λήξη της προθεσμίας των 15 ήμερων , η 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στο Ε.Τ.Α.Α. σαν ποινική ρήτρα, το ποσό των 

50,00 € ημερησίως. 

Μετά την πάροδο 10ημερου καθυστέρησης, η Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί από το Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. έκπτωτη, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., η ως άνω ποινική ρήτρα.  

Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. επιφυλάσσεται για κάθε επί πλέον δικαίωμα του και για να απαιτήσει 

από την Ανάδοχο κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτό. Μετά την 

παράδοση των συσκευών Barcode Scanners  μέσα σε προθεσμία 5 ημερολογιακών ημερών, 

θα γίνει η οριστική παραλαβή τους  (ποσοτική και ποιοτική) απ’ τις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής υλικών και εργασιών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. που εμπλέκονται στη προμήθεια. 

Εάν η οριστική παραλαβή  και η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί από 

τις επιτροπές παραλαβών μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ε.Τ.Α.Α. και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με βάση μόνο τα θεωρημένα 

αποδεικτικά προσκόμισης των συσκευών Barcode Scanners  από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 

που τις παραλαμβάνουν. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη των Τομέων 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής των συσκευών αυτών και εγγραφής τους στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της Αναδόχου. 

5. Εγγύηση – Δωρεάν συντήρηση 

Η ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των συσκευών Barcode Scanners, χωρίς αμοιβή 

συντήρησης για χρονικό διάστημα  τριών  (3) ετών. Κάθε τεχνική βλάβη που πιθανόν θα 

προκληθεί στο διάστημα αυτό θα αποκατασταθεί με αποκλειστική δαπάνη της Αναδόχου 

και σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής, η συσκευή η οποία παρουσιάζει πρόβλημα 

θα αντικαθίσταται.  

Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας συμβάσεως θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, 

ακόμη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερμηνεία ή 

εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε 
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πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα οποία, αφού 

υπογραφήκαν από τους συμβαλλόμενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             

 

 

  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ              ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     


