
 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) 
ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 

Ε.Τ.Α.Α.   
 

Στην Αθήνα σήµερα, Τετάρτη 16/05/2012  µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων :  
Του Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, µε την 
επωνυµία  Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει  Α.Φ.Μ. 
998146384, υπάγεται στη  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον 
κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί µε την ιδιότητα 
του Προέδρου του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΟPERATORS E.E., 
ΣΑΛΟΥΚΑΣ Ν. - ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. που έχει έδρα επί της οδού Έβρου 3 
Τ.Κ. 115 28 τηλ.213 0051558, µε Α.Φ.Μ. 800318782, ∆.Ο.Υ.  ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ, νόµιµα 
εκπροσωπούµενης από τους κ. Σαλούκα Νικόλαο και Γαραντζιώτη Ιπποκράτη και 
καλείται στο εξής “Ανάδοχος”, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο 
κάτω:  

 Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου 
του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητα που του εκτέθηκε πιο πάνω, 
αναθέτει ύστερα από πρόχειρο διαγωνισµό προϋπολογισµού έως 60.000,00 € 
πλέον του Φ.Π.Α. «για την εισαγωγή στοιχείων (data entry), που αφορούν το Τµήµα 
Ασφάλισης και το Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α.», που διενεργήθηκε στις 09/03/2012 (αρ. διακήρυξης 5/2012), σύµφωνα 
µε την απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 21ου θέµατος της 141ης/04-08-2011                              
συνεδρίασής του, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών, όπως 
αυτή ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης/30-06-2011 
συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. και µετά : 
Α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του 65ου 

θέµατος της 178ης /26-04-2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  και  
Β)  Την απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ. 9089/01-02-2012  µε Α.∆.Α. 

ΒΟΖΦΟΡΕ1-ΝΦΑ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε. Ειδικός φορέας: Τοµείς Μηχανικών 
και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. έτους 2012, για τη  δαπάνη  <<Λοιπές αµοιβές Ν.Π. 
που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κ.Σ.», που καταχωρήθηκε µε α/α 118 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 

στη δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρία                                                                             
το πιο πάνω έργο και αυτή αναλαµβάνει να το διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται πιο κάτω. 

 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 Αντικείµενο έργου 
 
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η καταχώρηση στοιχείων (data entry), στα 

µηχανογραφικά συστήµατα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα δηµιουργήσει οµάδα έργου, η οποία θα έχει την 

υποχρέωση να καταχωρήσει συνολικά έως και 10.392.500 πληκτρισµούς 
παραστατικών, που θα προσκοµίσουν οι προϊστάµενοι των παρακάτω τµηµάτων των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 



- Τµήµα ασφάλισης:  
 
Καταχώρηση στο µητρώο εγγραφών των αιτήσεων που προσκοµίζουν οι νέοι 

ασφαλισµένοι, προκειµένου να εγγραφούν στους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των αιτήσεων για τη διαγραφή τους από την Ειδική 
Προσαύξηση.  
Ο εκτιµώµενος προς καταχώρηση όγκος ανέρχεται σε 2.500 αιτήσεις µε 

υπολογιζόµενο πλήθος πληκτρισµών ανά αίτηση 983 χαρακτήρες (συνολικά 
2.457.500 πληκτρισµοί), ενώ η καταχώρηση θα πραγµατοποιείται σε διαφορετικά 
συστήµατα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
Ενδεικτικά, τα προς καταχώρηση στοιχεία είναι: αριθµός πρωτοκόλλου της 

αίτησης,  ηµεροµηνία της αίτησης, όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµός µητρώου, 
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, αριθµός δελτίου ταυτότητας, 
ΑΦΜ.   

 
I. Τµήµα διαδοχικής ασφάλισης:  

 
Καταχώρηση των αιτήσεων εξαιρέσεων, των αιτήσεων επανόδων λόγω 

ασφάλισης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των κοινοτικών εντύπων 
Α1. 
Ο εκτιµώµενος προς καταχώρηση όγκος ανέρχεται σε 7.500 αιτήσεις µε 

υπολογιζόµενο πλήθος πληκτρισµών ανά αίτηση 1.058 χαρακτήρες (συνολικά 
7.935.000 πληκτρισµοί), ενώ η καταχώρηση θα πραγµατοποιείται σε διαφορετικά 
συστήµατα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
1.2 ∆ιαδικασία Υλοποίησης του έργου 
 
Έγγραφα προς επεξεργασία 
 
 Ο υπεύθυνος εγγράφων του κάθε εµπλεκόµενου τµήµατος των Τοµέων 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα παραδίδει ηµερησίως τα προς καταχώρηση 
έγγραφα στην αντίστοιχη οµάδα έργου του Αναδόχου. 

Ο προϊστάµενος της οµάδας έργου του Αναδόχου, θα παραλαµβάνει τα προς 
καταχώρηση έγγραφα.  

 
Καταχώρηση εγγράφων  
 

Η οµάδα έργου του Αναδόχου θα προβαίνει στην καταχώρηση των αντίστοιχων 
στοιχείων. 

 
Ολοκλήρωση καταχώρησης εγγράφων  
 

Ο προϊστάµενος της οµάδας έργου του Αναδόχου θα ενηµερώνει τον υπεύθυνο 
µηχανογράφησης των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Ο υπεύθυνος µηχανογράφησης των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα 

συντάσσει ηµερήσια αναφορά ανά καταχωρητή, µε το συνολικό πλήθος των 
καταχωρηµένων εγγράφων και των εισαγοµένων στοιχείων, την οποία θα παραδίδει 
στον προϊστάµενο της οµάδας έργου του Αναδόχου. 
Ο προϊστάµενος έργου του Αναδόχου, θα παραδίδει στον υπεύθυνο εγγράφων 

του κάθε εµπλεκόµενου τµήµατος των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. την 
ηµερήσια αναφορά και τα καταχωρηµένα έντυπα και στοιχεία.  
Ο υπεύθυνος εγγράφων του εµπλεκόµενου τµήµατος των Τοµέων Μηχανικών & 

Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  θα παραλαµβάνει τα καταχωρηµένα έγγραφα, καθώς και την 
ηµερήσια αναφορά. 



Η αρµόδια επιτροπή για την παραλαβή του έργου αυτού, θα συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής για το σύνολο των καταχωρήσεων που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µία µέρα πριν από την έκδοση  του σχετικού τιµολογίου.  
Επίσης, η επιτροπή αυτή θα είναι αρµόδια για τη σύνταξη πρωτοκόλλου 

εγκατάστασης του Αναδόχου. 
 

1.3 Ωράριο Απασχόλησης  
 
Το προσωπικό στελέχωσης του έργου για την παροχή των απαιτούµενων 

υπηρεσιών, θα απασχολείται πλήρως στο έργο, οκτώ ώρες ηµερησίως, σε 
πενθήµερη βάση, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 
 

1.4 Τόπος Εργασίας 
 
Η οµάδα έργου θα παρέχει τις υπηρεσίες της στα κεντρικά γραφεία των Τοµέων 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα και στον 
εξοπλισµό (λογισµικό, θέσεις εργασίας κλπ), που θα της παραχωρηθεί από τους 
Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

 
 
1.5  Στελέχωση Έργου 

 
I. Για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σύµφωνα µε την µε αριθµ. 

171/01-03-2012 θέµα 25ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ορίζονται: 
 

α) Υπεύθυνος Μηχανογράφησης: Νικολαΐδης Ηλίας 
β) Υπεύθυνος εγγράφων Τµήµατος Ασφάλισης: Φουντουλάκη Βασιλεία 
γ) Υπεύθυνος εγγράφων Τµήµατος ∆ιαδοχικής Ασφάλισης: Καπέρδας Γεώργιος 
 
 
Επίσης, ορίζεται: 
 

II. Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου: Μηνδρινός Ματθαίος 
 

 
Για τον Ανάδοχο ορίζονται: 

 
 
α) Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου: Γαραντζιώτης Ιπποκράτης 
β) Προϊστάµενος Οµάδας Έργου: Σαλούκας Νικόλαος 
 
 Οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. διατηρούν το δικαίωµα της αποδοχής  ή 

απόρριψης των στελεχών της οµάδας έργου του Αναδόχου (µε άµεση αντικατάσταση), 
εφόσον το προφίλ τους δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου ή εφόσον 
διαπιστωθεί κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου, ότι δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες.   
Ο Ανάδοχος προσλαµβάνει και απασχολεί µε δική του µέριµνα, ευθύνη και 

δαπάνες το προσωπικό που συµµετέχει στην οµάδα έργου.  
Το προσωπικό του Αναδόχου, που συµµετέχει στην οµάδα έργου, υπάγεται 

διοικητικά, εργασιακά και ασφαλιστικά, αποκλειστικά και µόνο στον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή του µισθού, των 
επιδοµάτων και των ασφαλιστικών εισφορών του. 
 

 
 



 1.6 Παρακολούθηση προσέλευσης Οµάδας Έργου του Αναδόχου 
 
Σε καθηµερινή βάση, θα τηρείται από τον Ανάδοχο εβδοµαδιαίο ατοµικό 

παρουσιολόγιο ανά στέλεχος οµάδας έργου, µέσω του οποίου θα ελέγχονται οι ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των στελεχών από τον χώρο εργασίας τους.  
     Τα παρουσιολόγια αυτά, θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται στο τέλος 
κάθε µήνα στον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου, προς έλεγχο.  
 
 
2.  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Η συνολική διάρκεια του έργου εισαγωγής στοιχείων (data entry) στο 
πληροφοριακό σύστηµα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα είναι έξι 
(6) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου 
εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο. 

Το όλο έργο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στους Τοµείς Μηχανικών & 
Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σε 3 φάσεις.  

Οι φάσεις αυτές θα περιλαµβάνουν ισάριθµους πληκτρισµούς (819.166 
πληκτρισµοί για το Τµήµα Ασφάλισης και 2.645.000 πληκτρισµοί για το Τµήµα 
∆ιαδοχικής Ασφάλισης) σε κάθε φάση, θα είναι συνεχόµενες και θα διαρκέσουν δύο 
(2) µήνες η κάθε µία.  

Σύνολο έργου: 3 φάσεις x 2 µήνες/φάση = 6 µήνες. 
Για την παραλαβή του έργου, έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, µε την µε 

αριθµ. 171/01-3-2012 θέµα 25ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. τριµελής επιτροπή.  
 

 
 
3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εισαγωγής 

στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό σύστηµα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται στο ποσό των 2,68 € ανά χιλιάδα πληκτρισµών, πλέον 
Φ.Π.Α. 23%. Το τελικό ποσό θα καταβληθεί µετά τον απολογιστικό έλεγχο των 
καταµετρηµένων πληκτρισµών που θα έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό 
σύστηµα της Υπηρεσίας. 
 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου, θα πραγµατοποιηθεί σε τρείς ισόποσες και 
ισαπέχουσες χρονικά καταβλητέες δόσεις, ως εξής: 
 

Ι.  1η ∆ΟΣΗ 
 
α) Για το Τµήµα Ασφάλισης, µετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 819.166 

πληκτρισµών, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από 
την εγκατάσταση του Αναδόχου, θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στους 
πληκτρισµούς αυτούς, αφού παρακρατηθούν οι νόµιµες κρατήσεις 

 
β) Για το Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης, µετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 

2.645.000 πληκτρισµών, οι οποίοι επίσης θα ολοκληρωθούν στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα των δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση του Αναδόχου, θα καταβληθεί το 
ποσό που αντιστοιχεί στους πληκτρισµούς αυτούς, αφού παρακρατηθούν οι νόµιµες 
κρατήσεις. 

 



Η εξόφληση των τιµολογίων θα πραγµατοποιηθεί µετά την παραλαβή των 
εργασιών που εκτελέστηκαν από την ειδικά προς τούτο συσταθείσα επιτροπή 
παραλαβής και µετά την έγκριση του εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο 
επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  
ΙΙ.  2η και 3η ∆ΟΣΗ 
 
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

για την καταβολή της 1ης δόσης, µετά την ολοκλήρωση των αντιστοίχων πληκτρισµών 
και για τα δύο τµήµατα (Ασφάλισης και ∆ιαδοχικής Ασφάλισης) των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.,  οι οποίοι θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στα 
οριζόµενα από τη σύµβαση αυτή αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 
Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κρατήσεις, 3% στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό των 

τιµολογίων Π.Υ. που θα εκδώσει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο 2,4 % επί του 
3% ή ενδεχοµένως σε άλλες κρατήσεις, εάν αυτές θεσµοθετηθούν στη διάρκεια της 
σύµβασης.  
Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό των 

τιµολογίων Π.Υ. που θα εκδοθούν. 
 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και 

Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Το ποσό αυτό έχει δεσµευτεί µε την µε αριθµό 9089/01-02-2012 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α.∆.Α. ΒΟΖΦΟΡΕ1-ΝΦΑ σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Ειδικού φορέα 
Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Κ.Α.Ε. 0439.000 «Λοιπές αµοιβές 
Ν.Π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κ.Σ.», οικ. έτους 2012 ποσού έως 60.000,00 
ευρώ και καταχωρήθηκε µε α/α 118 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 
της Υπηρεσίας.  

 
Κατά την πληρωµή, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   
   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 
Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 
5.  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
5.1 Ο Ανάδοχος, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του  που απορρέει από αυτήν, 
εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τις υποχρεώσεις του  ή παραβεί τους όρους της 
υπογεγραµµένης σύµβασης. 

 
5.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά 
οι παρακάτω  κυρώσεις :  

 
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 



 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους 

συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια 
διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 
118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία σε βάρος των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην 
περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύµφωνα µε το Π.∆. 
118/07. 

 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του 

δηµόσιου τοµέα.  
 
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου 

Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση των όρων ή των προδιαγραφών της 
κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των 
προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς 
καταλογισµό ποσό.  

 
 
6. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη σχετική σύµβαση 
ανάθεσης του έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα 

επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
7.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων 
της παρούσας σύµβασης, µε αριθµό:721/702501-7 και ηµεροµηνία έκδοσης: 
16/05/2012 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 2.785,19 €, που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον ΦΠΑ, η 
οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, δύο (2) µήνες 
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και µετά από την 
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

 
 
 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Οι όροι της παρούσας σύµβασης, καθώς και της διακήρυξης του διαγωνισµού, 

είναι ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, 
που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της 
σύµβασης αυτής και την έκπτωση του Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του 
Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 
Οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας σύµβασης δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για 



οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας που προξενήθηκε σε αυτό από 
αθέτηση οποιουδήποτε όρου από µέρους του Αναδόχου. 

 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους συµβαλλόµενους. Ένα (1) αντίτυπο 
πήρε ο Ανάδοχος και δύο (3) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

                  
        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

  
  
  
 
   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
 
 
 
      ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  
  

 


