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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.∆. 80/08.05.1997,  

ΤΟΥ Τ.Υ.∆.Θ.  ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.   

 

Στην Αθήνα σήµερα την  13/11/2013, ηµέρα   Tετάρτη, µεταξύ των συµβαλλοµένων:  

            Ι. Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία " ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (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 χάριν συντοµίας «Ταµείο») και  

           ΙΙ. Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονοµικές 
και Αναπτυξιακές Εφαρµογές Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 13, Τ.Κ. 
546 27, µε ΑΦΜ …………………  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης & Α.Ρ. Μ.Α.Ε. ………………, και 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ……………. και η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κ. ………………, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 13, µε Α.∆.Τ. ……………, και 
Α.Φ.Μ. …………….., κατόπιν αποφάσεως δυνάµει του από 30.06.2010 πρακτικού του ∆.Σ. της 
εταιρείας, που δηµοσιεύτηκε νόµιµα στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. …………….. και δεν έχει 
ανακληθεί µέχρι σήµερα, (στο εξής  θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «Ανάδοχος»). 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Ταµείο  µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
• Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/01.02.1995). 
• Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 σύµφωνα µε το  οποίο επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση 
σύναψη προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων. 
• Την Υ.Α. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. Β 1291/11.08.2010) που αφορά στην αύξηση ποσών 
του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών. 
• Την απόφαση επί του 19ου θέµατος της υπ’ αρ. 184/07.06.2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε το αίτηµα του Τ.Υ.∆.Θ. για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη 
των ως άνω αναφερόµενων λογιστικών εργασιών µετά από σχετική έγκριση του εποπτεύοντος 
Υπουργείου.  
• Το µε αρ. πρωτ. Φ.10060/22967/754/16.10.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η ανάθεση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
των εργασιών επίβλεψης της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής για το έτος 
2012, καθώς και τη σύνταξη Ισολογισµού έτους 2012 του Τ.Υ.∆.Θ. µέχρι του ποσού των 7.000,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Α∆Α:Β43Μ-ΒΛΟ) 
• Την απόφαση επί του 51ου θέµατος της υπ’ αρ. 210/20.12.2012  συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία ανατίθεται στον Ανάδοχο το έργο επίβλεψης  και υποστήριξης του 
διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής και η σύνταξη Ισολογισµού έτους 2012 καθώς και η 
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συµβουλευτική υποστήριξη του λογιστηρίου κατά το έτος 2012 του Τ.Υ.∆.Θ. µε απευθείας 
ανάθεση. (Α∆Α:BΛΛΡORE1-44Y) 
• Την υπ’ αρ. 150 /09.10.2013 (Α∆Α:ΒΛΛΨΟΡΕ1-ΛΥΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού 6.600,00 € για την πληρωµή της δαπάνης στον ΚΑΕ: 00100439.10 του προϋπολογισµού 
εξόδων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α. µε α/α καταχώρησης 150 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας  
 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει το έργο των εργασιών επίβλεψης-υποστήριξης του 
διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής και σύνταξη ισολογισµού σύµφωνα µε το Π.∆. 80/08-05-
1997 για το έτος 2012. 
 
 Το όλο έργο συνίσταται στις εξής εργασίες: 
 
Α. Εργασίες Επίβλεψης της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής (γενική) 
για το έτος 2012 και επεξεργασία δεδοµένων 
Α.1  Την παρακολούθηση τήρησης µηχανογραφικά της Γενικής Λογιστικής σύµφωνα µε το 

σχετικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.∆. 80/08.05.1997) 
Α.2  Την παρακολούθηση τήρησης Λογιστικής του ∆ηµοσίου Λογιστικού µε διπλογραφικό 

τρόπο (παρακολούθηση λογαριασµών τάξεως), µηχανογραφικά  
Α.3    Σύνταξη µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων (Ισοζύγια)  
Α.4  Υπόδειξη τρόπου εκτέλεσης εργασιών στο ∆ηµόσιο Λογιστικό για να υπάρχει ορθή 

απεικόνιση στο διπλογραφικό 
Α.5  Παρακολούθηση ανάπτυξης νέων λογαριασµών σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΕΤΑΑ -

ΤΥ∆Θ 
Α.6   Έλεγχος και ολοκλήρωση σύνδεσης ∆ηµοσίου λογιστικού µε Γενικής λογιστικής για νέους 

λογαριασµούς 
Α.7  Επίλυση λογιστικών προβληµάτων στην καταχώρηση παραστατικών και υπόδειξη τρόπου 

αντιµετώπισης ειδικών προβληµάτων 
Α.8  Σύνταξη στατιστικών δελτίων σχετικά µε τις παροχές µε την προϋπόθεση το πρόγραµµα 

µηχανογράφησης να ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες λειτουργίες 
 

Β. Σύνταξη Ισολογισµού του έτους 2012 
Β.1   Εγγραφές ανοίγµατος χρήσης  
Β.2   Έλεγχος λογαριασµών Γενικής Λογιστικής  
Β.3   Έλεγχος συµφωνίας Γενικής Λογιστικής – ∆ηµόσιας Λογιστικής  
Β.4   Επίβλεψη ενηµέρωσης µητρώου παγίων  
Β.5   Εγγραφές προσαρµογής  
Β.6   Σύνταξη φύλλου µερισµού  
Β.7   Εγγραφές γενικής εκµετάλλευσης  
Β.8   Εγγραφές αποτελεσµάτων χρήσης  
Β.9   Εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού 
Β.10 Λοιπές εγγραφές λογαριασµών τάξεως  
Β.11 Σύνταξη Ισολογισµού 2012 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

1. Η συµφωνηθείσα αµοιβή καθορίζεται στο ποσόν των πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5.365,85 €) πλέον του νοµίµου ΦΠΑ (23%), ήτοι 6.600,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.  
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Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων   θα καταβληθεί   από το 
Ταµείο µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή του 
Τοµέα, βάσει του υποβληθέντος τιµολογίου του αναδόχου και µετά από προηγούµενη θεώρηση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 
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. 
 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο του Αναδόχου είναι τα εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Α -546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Α.Φ.Μ.:          998146384 
∆.Ο.Υ.:          ∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) 
   
Από την αµοιβή παρακρατούνται από το Ταµείο οι νόµιµες κρατήσεις και ο φόρος που αναλογεί 
στον Ανάδοχο, ως εξής:  
� 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). 
�  Παρακράτηση φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο 

πάνω κρατήσεων 
καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν. 

 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου) περιλαµβάνονται στη συνολική 
καθαρή αξία των 5.365,85 € και βαρύνουν το Ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ταµείο. 
 

2. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται  από την υπογραφή της  έως και τη 
σύνταξη του Ισολογισµού χρήσης έτους 2012, η οποία δεν µπορεί να είναι πέρα από τις 31.12.2013.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος, όπως απορρέει από τους όρους της παρούσης σύµβασης ευθύνεται για τυχόν µη 
τήρηση των ηµεροµηνιών που αναγράφονται στο Π.∆. 80/08.05.97, για τυχόν ανάπτυξη του 
λογιστικού σχεδίου του διπλογραφικού  συστήµατος εκτός των προδιαγραφών που προβλέπονται 
στο Π.∆. 80/08.05.1997, καθώς και για τυχόν µη ορθή εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του Π.∆. 
80/08.05.1997. 
2. Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιείται µε φυσική παρουσία των στελεχών της εταιρείας 
«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» στην έδρα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.∆.Θ., µε συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη 
και µέσω διαδικτύου αν εγκατασταθεί στην έδρα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.∆.Θ. ο αναγκαίος 
πληροφοριακός εξοπλισµός.  

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί το καθήκον εχεµύθειας και να µην γνωστοποιεί σε 
οποιονδήποτε τρίτο στοιχεία του Ταµείου, τα οποία περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση 
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του έργου. Το όλο έργο θα γίνει αποκλειστικά και µόνον στα γραφεία του Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης. 
4. Το Ταµείο  δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως 
σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών 
από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της 
µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό 
υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 

Το Ταµείο υποχρεούται : 

• να υποδείξει στον Ανάδοχο τους υπεύθυνους µηχανογράφησής του  
• να υποδείξει στον Ανάδοχο τους αρµόδιους υπαλλήλους όπου αυτοί είναι αναγκαίοι, βάσει 
της παρούσας σύµβασης  

• να διαθέσει στον Ανάδοχο θέσεις εργασίας, µέσα αποθήκευσης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
στις κτηριακές εγκαταστάσεις που θα λειτουργήσουν η ταµειακή υπηρεσία  και θα είναι 
εγκατεστηµένο το σύστηµα πληροφορικής που θα λειτουργεί το διπλογραφικό σύστηµα 
λογιστικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Ταµείο  δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, 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 6 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

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

2. 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 Ταµείου.  

3. 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.  

4. 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. 
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5. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν 
καταστεί δυνατή, αρµόδια θα είναι τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας, 
από τα οποία έλαβαν ένα ο καθένας από τους συµβαλλόµενους και ένα παρέµεινε στο αρχείο του 
Τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
                  του  Ε.Τ.Α.Α.   

 
 

  

   
   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   
 

 
 
 
 

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 

 


