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ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Υ.∆.Θ) 

Ιδιωτικό Συµφωνητικό ∆ιαχειριστικού Ελέγχου 
 
   
 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
            ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Στην Αθήνα σήµερα την 25η Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη  οι συµβαλλόµενοι: 
 
Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑ-

ΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α)» που χάριν συντοµίας θα 
αποκαλείται Ταµείο που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ του κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την 
υπογραφή της παρούσας µε την υπ’ αριθµ. 178/26-04-2012 [θέµα 43ο ] απόφαση του 
∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α. 

 
Β. Η Εταιρία µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» µε διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε», Αρ. Μητ-
ρώου Σ.Ο.Ε.Λ 125, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 Τ.Κ 112 57), 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο ∆ράκο και η 
οποία χάριν συντοµίας θα αποκαλείται «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», 
 
συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα: 
 

1. Το Ε.Τ.Α.Α / Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α /  
Τ.Υ.∆.Θ) , όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ µε α-
ριθµό 178/26-04-2012 [θέµα 43ο], µε την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση στην «Α-
ΝΑ∆ΟΧΟΣ» του έργου της διενέργειας του από το άρθρο 84 Ν. 2084/92 προβλε-
ποµένου ελέγχου των διαχειρίσεων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης 
του Ε.Τ.Α.Α της περιόδου 01/01-31/12/2011, αναθέτει στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», όπως 
ανωτέρω εκπροσωπείται, την διενέργεια του από το άρθρο 84 Ν. 2084/92 προβλεπο-
µένου ελέγχου των διαχειρίσεων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του 
Ε.Τ.Α.Α της περιόδου 01/01-31/12/2011 µε τους εξής ειδικότερους όρους και συµ-
φωνίες: 

2. «Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την υποχρέωση να διενεργήσει τον  
διαχειριστικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου της περιόδου 
01/01-31/12/2011, σύµφωνα µε το άρθρο 84 Ν. 2084/92, έναντι αµοιβής ποσού ευρώ 
τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (3.950,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.   
Για τη δαπάνη αυτή δεσµεύτηκε ποσό 4.858,50 € µε την υπ’ αρ: 12159/25-06-2012 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξό-
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δων στον ΚΑΕ 0439 οικον. Έτους 2012, µε α/α καταχώρησης 137 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων & Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας. 

3. Ως Ορκωτή Ελέγκτρια (Λογίστρια) ορίζεται η κ. Αλεξάνδρα Μπούτα του  
Κωνσταντίνου ( Α.Μ. 16501) και ως αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής (Λογισ-
τής) ο κ. Νικόλαος Καµπούτας (Α.Μ. 30361) κάτοικος Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών 
31 & Κυρίλλου Κτίριο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

4. «Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υπόσχεται ότι θα περατώσει το σύνολο των εργασιών 
που της ανατίθενται µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2012 υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο 
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α θα έχει παραδώσει στην «Α-
ΝΑ∆ΟΧΟ» έγκαιρα και επί αποδείξει τα αναγκαία για τον ανατιθέµενο έλεγχο έγ-
γραφα (των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων της ελεγχόµενης χρήσης, κλ.π) συν-
ταγµένα σύννοµα και υπογεγραµµένα νόµιµα από τα αρµόδια όργανα του Τοµέα Υ-
γείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α. 

5. Η ανωτέρω συµφωνηθείσα τιµή θα καταβληθεί µετά την παράδοση και την 
εκ µέρους του Ταµείου παραλαβή του έργου και κατόπιν της νοµίµου εγκρίσεως του 
σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η ανωτέρω συµφωνηθείσα αµοιβή είναι εύλογη, δί-
καιη, οριστική και δεν υπόκειται σε καµία αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία 
αιτία. Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής είναι η παράδοση στο Ταµείο 
νόµιµου και εξοφληµένου φορολογικού στοιχείου κατά τον Κ.Β.Σ (τιµολογίου) θεω-
ρηµένου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ και πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» βαρύνεται επίσης µε το κατά νόµο ποσοστό υπέρ 
ΜΤΠΥ, φόρου εισοδήµατος, χαρτοσήµου και πάσης άλλης νοµίµου κρατήσεως 
 6. Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»  υποχρεούται για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 7. Χρόνος παράδοσης του έργου: 15η Σεπτεµβρίου 2012 και υπό τη ρητή προ-
ϋπόθεση ότι ο Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α θα έχει παρα-
δώσει στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» έγκαιρα και επί αποδείξει τα αναγκαία για τον ανατιθέµε-
νο έλεγχο έγγραφα (των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων των ελεγχόµενων χρήσε-
ων, κλ.π) συνταγµένα σύννοµα και υπογεγραµµένα νόµιµα από τα αρµόδια όργανα 
του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α. 

Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης η δεύτερη των συµβαλλοµένων υποχρεούται σε 
καταβολή ποινικής ρήτρας 100 ευρώ ηµερησίως, την οποία τα µέρη αναγνωρίζουν 
ως δίκαιη και εύλογη και την οποία το Ταµείο δικαιούται να συµψηφίζει µε το συµ-
φωνηθέν τίµηµα. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω προθεσµίας, που οφε-
ίλεται σε αποδεδειγµένη και αποκλειστική υπαιτιότητα της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», το Τα-
µείο δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτη την 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ». 

8.  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  
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ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των 
Αθηνών. 
  
 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα 
οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας το-
υς. 
 
 
    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
      ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 
Αργύριος Ζαφειρόπουλος        ∆ηµήτριος ∆ράκος 
        Πρόεδρος ∆.Σ       ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 


