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Στην Αθήνα σήµερα την  16  Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι :  

Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην προκείµενη 
περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 
"ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)", που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή 
της παρούσας µε την υπ’αριθµ. 153/27-10-2011 θέµα 17o Απόφαση του ∆.Σ. του 
ΕΤΑΑ            

ΙΙ. Η οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Σ. Βασιλοπούλου-∆. Ζαρπαλά 
Ο.Ε.», και Α.Φ.Μ. 092776654 που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Σαρρή 14,περιοχή 
Ψυρρή Τ.Κ. 105 53) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλεξόπουλο Ιωάννη του 
Χρήστου, κάτοχο του υπ’ αριθµ. ΑΙ 635721 Α.∆.Τ. του Α.Τ Πατησίων και µε Α.Φ.Μ 
016854050, ∆.Ο.Υ ∆ Αθηνών, δυνάµει του υπ’ αριθµ. 5305/2011 πληρεξουσίου της 
Συµβ/φου Αθηνών Ελένης Κοντογεωργίου. Η συµβαλλόµενη αυτή θα αναφέρεται 
στην παρούσα ως Ανάδοχος. 

συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

             1. Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση του 
∆.Σ. της 153/27-10-2011 θέµα 17o, α ν α θ έ τ ε ι στην δεύτερη συµβαλλόµενη, την 
εκτύπωση και προµήθεια στους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. εντύπων, όπως 
αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται πιο κάτω και τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των 
πιο πάνω Τοµέων για το 2011 και 2012, αντί της προσφερθείσας χαµηλότερης τιµής 
των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (18.900,00 €) πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 
και µε τους λοιπούς όρους που αναφέρονται πιο κάτω. 

            2. Το όλο έργο συνίσταται στην παραγωγή και εκτύπωση παρά της δεύτερης 
συµβαλλόµενης και αγορά παρά των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. των εξής 
εντύπων κατά Τοµέα ποσότητα και είδος:  
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Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω εντύπων θα γίνει κατά 

τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και σύµφωνα µε την σχετική προσφορά 
της δεύτερης συµβαλλόµενης. 

    3. Η συµφωνηθείσα αµοιβή για την προµηθεύτρια των πιο πάνω εντύπων 
καθορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (18.900,00 €) 
πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί µετά την παράδοση και την εκ µέρους των Τοµέων 
Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εντύπων και 
κατόπιν της νοµίµου εγκρίσεως του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.  

Το ποσό αυτό έχει δεσµευτεί µε την Α∆Α:4AΓΝΟΡΕ1-6 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης των Τοµέων Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών και θα 
κατανεµηθεί στους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ως εξής: 11.720,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23% στον Τοµέα Σύνταξης, 4.725,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% στον Τοµέα 
Υγείας και 2.455,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% στον Τοµέα Πρόνοιας. 

Η ανωτέρω συµφωνηθείσα αµοιβή είναι εύλογη, δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται 
σε καµία αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία, ούτε από τυχόν 
αυξοµείωση των τιµών των υλικών ή των ηµεροµισθίων. Στην ανωτέρω αµοιβή 
περιλαµβάνεται η αξία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, η όλη δαπάνη της 
εργασίας, το εµπορικό και εργολαβικό κέρδος της αναδόχου,  καθώς και τα έξοδα 
που θα απαιτηθούν για τη µεταφορά των εντύπων αυτών από τις εγκαταστάσεις της 
Αναδόχου στην έδρα των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., Αχαρνών 27 Αθήνα.  

Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής είναι η παράδοση στο Ταµείο 
νόµιµου και εξοφληµένου φορολογικού στοιχείου κατά τον Κ.Β.Σ.(τιµολογίου) 
θεωρηµένου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και πιστοποιητικού φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι κρατήσεις  που θα βαρύνουν την ανάδοχο θα 
υπολογιστούν στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό µε ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% 
χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος 
σε ποσοστό 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό. 

  4. Η παράδοση  των εντύπων θα γίνει στην έδρα των Τοµέων Υγειονοµικών του 
Ε.Τ.Α.Α. (Αχαρνών 27, Αθήνα) µε έξοδα και δαπάνες της αναδόχου εντός εξήντα (60) 
ηµερολογιακών  ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης  και σύµφωνα 
µε τις εντολές της αρµόδιας υπηρεσίας των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 
Ολόκληρη η ποσότητα των πιο πάνω εντύπων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα 
δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό η ανάδοχος, πριν προχωρήσει στην 
οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση  
από την αρµόδια υπηρεσία των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 
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5. Η ανάδοχος, δια του νοµίµου εκπροσώπου της κατέθεσε την µε αριθ. 

103/702255-7 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας ποσού 1.890,00 ευρώ για 
την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και των περιπτώσεων 
ενδεχόµενης απόρριψης από την επιτροπή παραλαβής για ελαττώµατα  που 
αναφέρονται είτε στην εκτύπωση, το χαρτί, είτε στην πληρότητα και ακρίβεια του 
περιεχοµένου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης, η οποία θα 
παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. µέχρι τη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τοµέων Υγειονοµικών 
του Ε.Τ.Α.Α. από την ανάδοχο.  

 
6. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η             

έγγραφη προσφορά του µειοδότη, β) η µε αριθ. 153/27-10-2011 θέµα 17ο  απόφαση 
του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

 
 7. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 681 και επόµενα του Α.Κ. καθώς και οι διατάξεις περί 
προµηθειών και εκτελέσεων έργου παρά του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 
 
            8.  Οι όροι της υπογραφείσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν την 

Ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που 

υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη της Αναδόχου έκπτωτης κατά την απόλυτη 

κρίση του Ε.Τ.Α.Α., µε απλή εξώδικη δήλωση που θα της κοινοποιηθεί νόµιµα. 

Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειόµενου 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 είναι τα ∆ικαστήρια 

Αθηνών. 
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            Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, από τα 
οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν ένα η ανάδοχος και 
δύο το Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

        Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος     Ιωάννης Αλεξόπουλος 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 
Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 


