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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr  (e – ΤΣΜΕ∆Ε) 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: 
 
 Α)  Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 

(Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Αντώνη Σελλιανάκη, (στο εξής θα 
αποκαλείται «Πελάτης») και  

   
 Β)  Αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Α.Ε.  και διακριτικό τίτλο «Ντι Μάικρο A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αφροδίτης 12 
- Τ.Κ. 190 09 Πικέρµι  Αττικής, Τηλ: 210 – 6997697, FAX: 210 – 6923961,  Α.Φ.Μ.: 
998278669 και ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται  από τον κο  Κωτούλα 
Γεώργιο, Πρόεδρο ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κάτοικο, οδός, Τ.Κ. µε Α∆Τ του  Τ.Α. 
και ΑΦΜ:, ∆ΟΥ: (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος») 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: 
 

• Την απόφαση επί του 20ου θέµατος της 215/31-01-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε 
Α∆Α:ΒΕΥΥΟΡΕ1 - ΟΟΒ, 

• Την υπ’ αριθµ. 89/12-03-2013  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 21147, για την 
πληρωµή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων 
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του  Ε.Τ.Α.Α. οικον. έτους 2013 στον Κ.Α.Ε.: 0433.00, µε α/α 
καταχώρησης 89 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του Τοµέα µε Α∆Α:ΒΕ∆ΧΟΡΕ1-ΟΡΡ. 

• Την µε αρ. πρωτ: 27090/564/Φ10060/13-12-2012 έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  

• Την µε αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 3485/11-01-2013 προσφορά του Ανάδοχου 
 
αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο τις υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 της 
παρούσας και αφορούν την επέκταση των  εφαρµογών  του site www.tsmede.gr (e – ΤΣΜΕ∆Ε) των 
τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος, βάσει της παρούσας, αναλαµβάνει την επέκταση των εφαρµογών του site www.tsmede.gr 
(e – ΤΣΜΕ∆Ε) των τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και συγκεκριµένα: 

1. Την ανάπτυξη modules για τη διαµόρφωση και έλεγχο µέχρι δέκα πέντε (15) ασφαλιστικών 
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βεβαιώσεων προς επιχειρήσεις µε ασφαλισµένους στο Ταµείο, οι οποίες θα υπαγορευτούν από 
τα αρµόδια τµήµατα του Τοµέα (Ασφάλισης, Εισφορών, Συντάξεων).  

2. Την επέκταση του συστήµατος επεξεργασίας καταστάσεων εργοδοτικών εισφορών, που αφορά 
στην ανάπτυξη µηχανογραφικών διεργασιών ελέγχου των εργοδοτικών καταστάσεων, οι 
οποίες θα ελέγχουν την ορθότητα της ποσοτικής και χρονικής δήλωσης και απόδοσης των 
εισφορών σε συνδυασµό µε τα τηρούµενα στοιχεία στα Μητρώα Ασφαλισµένων.   

3. Ενσωµάτωση των modules στην υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρµογή. 

4. ∆υνατότητα άµεσης ή ηλεκτρονικής παράδοσης στις επιχειρήσεις. 

 

Οι επί µέρους αναλυτικές προδιαγραφές (ως απαιτήσεις) θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο 
και θα είναι αυτές που θα υλοποιηθούν. Επίσης, η µεθοδολογία υλοποίησης θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία και αυτή θα λάβει υπ’ όψη του ο ανάδοχος ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό στα 
παραδοτέα.  
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. 3485/11-01-2013 προσφορά του, οφείλει να 
παραδώσει στον Πελάτη τις προσφερόµενες υπηρεσίες εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της 
παρούσας σύµβασης.  
 
Τα παραδοτέα θα ελεγχθούν από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα ελέγξει ότι οι 
εφαρµογές υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που 
έχουν τεθεί από τον Πελάτη και θα βεβαιώσει προς την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, ότι το έργο έχει 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης.  
 
 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αµοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, 
ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 
3485/11-01-2013 προσφορά του. 
  
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, µε την οριστική παραλαβή του έργου και την 
έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. Από το παραπάνω ποσό θα 
αφαιρεθούν όλες οι νόµιµες κρατήσεις και η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µετά τον έλεγχο και την 
έγκριση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Σηµειώνεται ότι, η έκδοση των φορολογικών παραστατικών από τον Ανάδοχο θα 
πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στον Πελάτη. Τα στοιχεία στα 
οποία θα εκδοθούν τα απαραίτητα παραστατικά, είναι τα εξής:  
 
Επωνυµία:  Ε.Τ.Α.Α. – Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε. 
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Επάγγελµα: Ν.Π.∆.∆. 
Ταχ. ∆/νση: Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα 
ΑΦΜ: 998146384  
∆ΟΥ: ΙΑ’ Αθηνών 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

•  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
•  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

•  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

Τον Ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 

� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 
� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ 

της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης  

 
Επίσης, παρακρατείται φόρος 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, αφού αφαιρεθούν οι πιο 
πάνω κρατήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ  

 
Ο Πελάτης υποχρεούται να διαθέτει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα µέσα, παραστατικά και 
δεδοµένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο. Επίσης, 
υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εντός των εγκαταστάσεών του για το προσωπικό του 
Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µέχρι την ολοκλήρωσή του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Τα modules που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο, θα είναι πλήρως ενταγµένα στο υπάρχον σύστηµα 
εφαρµογών του e-ΤΣΜΕ∆Ε.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλήρη τεκµηρίωση των υπό ανάπτυξη εφαρµογών, καθώς και όλο 
το απαραίτητο υλικό (πηγαίος κώδικας κλπ). Οι εφαρµογές αυτές θα τελούν υπό πλήρη υποστήριξη 
από τον Ανάδοχο, ενταγµένες στην υπάρχουσα σύµβαση συντήρησης – υποστήριξης. 
 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα 
διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του 
Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π.∆. 207/1998 και 79/2000, το 
άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και τον 3471/2006), καθώς και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ 



       
 

4 
 

και 97/66/ΕΚ). 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίζει σύµφωνα µε τον νόµο το προσωπικό του, το 
οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης 

 
Έξοδα πάσης φύσεως που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ασθένειας ή οποιουδήποτε 
ατυχήµατος του προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.   
 
Κάθε δαπάνη για αποζηµιώσεις από ατυχήµατα ή σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµίες πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων τρίτων εξ αιτίας της εκτέλεσης του έργου, αποκλειστικά εκ µέρους του Αναδόχου ή 
του προσωπικού του, άνευ ουδεµιάς υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του Ε.Τ.Α.Α. ή του 
προσωπικού του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Η ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση ενός έτους, που αφορά στις συµφωνηθείσες επεκτάσεις και ειδικά σε 
τροποποιήσεις των συστηµάτων έκδοσης των προσφερόµενων βεβαιώσεων. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.800,00 € της Τράπεζας Πειραιώς υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή 
αυτή έχει διάρκεια µέχρι την 19.10.2013 και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την πλήρη 
εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου εντός του συµφωνηθέντος 
χρονικού διαστήµατος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα γενικά που απορρέει από αυτήν. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.) και συγκεκριµένα: 

� Ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει 
υπέρ του Πελάτη, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

� Παρακράτηση του υπολοίπου της οφειλής προς τον Ανάδοχο. 

� Ο Πελάτης επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για ζηµίες που προκαλούνται 
άµεσα ή έµµεσα από άρνηση ή αδυναµία του Αναδόχου να εκτελέσει πλήρως τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης µονοµερώς εκ' µέρους του Πελάτη (ύστερα από 
απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.) δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο συµβαλλόµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007, αποκλειόµενης 
ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης 
των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή 
αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο   

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα 
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα 
αυτά. 

Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής 
σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. Εννοείται ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα ∆ικαστήρια, τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που   
ενδεχόµενα θα ανακύψουν µεταξύ τους.   

 

Η παρούσα σύµβαση συµφωνήθηκε, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη και 
υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε ο Πελάτης και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

  

 ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI 
  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                του  Ε.Τ.Α.Α.   

 
 

  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 


