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ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Στην Αθήνα σήµερα την         9              Mαίου 2011 µεταξύ των συµβαλλοµένων:  

            Ι. Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, νοµίµως εκπροσωπούµενου από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντοµίας «Ταµείο» και  

          ΙΙ. Της εταιρείας µε την επωνυµία «Μπέσης Χ & Σ & Σία Ο.Ε.», µε τον διακριτικό τίτλο 
«SAME DAY COURIER» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σφαέλου 3-5 & Πριήνης  115 22 
(ΑΦΜ 999371099), και η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Μπέση Χρυσόστοµο, κάτοικο 
Αθηνών, η οποία θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντοµίας «Ανάδοχος». 
 
Έχοντας υπόψιν  την Απόφαση του ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α. της συν.127/28-04-2011 θέµα 22   
 
Συµφωνήθηκαν και έγιναν κοινώς αποδεκτά τα εξής: 
 

1. Στην 127/28-4-2011 συνεδρίαση του θέµα 22, το  ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε την 
ανάθεση της αποστολής των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις των µελών του για ένα 
έτος από 04/05/2011 έως 05/05/2012  στην οµόρρυθµη εταιρία «Μπέσης Χ & Σ & ΣΙΑ» 
µε το δ.τ. "SAME DAY COURIER" µε το ποσό των 4.000,00 €  µε το Φ.Π.Α. Το ποσό 
αυτό δεσµεύτηκε µε την υπ’ αριθµ. 4ΑΘΡΟΡΕ1-Σ και µε ηµεροµηνία 09/05/2011          
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  του Ε.Τ.Α.Α. µε αριθµό καταχώρησης   107     στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.   

, 
2. Ήδη δια της παρούσης το Ταµείο, µε βάση την 127/28-04-2011 θέµα 22 απόφαση του, 

αναθέτει στη συµβαλλόµενη οµόρρυθµη εταιρία «Μπέσης Χ & Σ & ΣΙΑ» µε τον δ.τ. 
“SAME DAY COURIER” και αυτή αναλαµβάνει, την αυθηµερόν παράδοση  φακέλων 
προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στα µέλη του µε την 
υποχρέωση επιστροφής απόδειξης παραλαβής ή του ανεπίδοτου φακέλου στο Ε.Τ.Α.Α. 
την επόµενη µέρα της παράδοσης. 
 

3. Οι αποστολές αυτές θα γίνονται µε τους εξής όρους και συµφωνίες : 
 

I. Η συχνότητα των αποστολών είναι 4 φορές κάθε µήνα µε βάρος προσκλήσεων έως 2 kgr 
για κάθε πρόσκληση και παράδοση αυθηµερόν. H  χρέωση θα γίνεται ως εξής: 

II. Αυθηµερόν: ταχυµεταφορές στην Αττική εντός περιοχών κάλυψης. Παραλαβή και 
παράδοση αλληλογραφίας εντός 4-6 ωρών. 

III.   
 Ζώνες 1-3 Ζώνες 4-5 
Αυθηµερόν 6,50 € 8,50 € 
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IV. Eκτός ορίων πρωτεύουσας (Ε.Ο.Π. 1 & 2): αξία δροµολογίου Ζώνης 5+5,00 €.  
V. Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.  

VI. Οι ανωτέρω τιµές αφορούν αντικείµενα µε βάρος έως 2 kgr. Πρόσθετη χρέωση για κάθε 
επιπλέον κιλό 1,75 €. 

VII.  Οι περιοχές κάλυψης είναι οι εξής: 
 
Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 
ΓΚΥΖΗ ΑΚΑ∆. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΒΟΥΛΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΚΑΣ 
ΚΟΥΚΑΚΙ ΓΚΑΖΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΙΜΟΣ ΕΚΑΛΗ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΓΟΥ∆Ι ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΛΥΦΑ∆Α Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΙΛΙΣΙΑ ∆ΑΦΝΗ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Ν. ΛΙΟΣΙΑ 
ΨΥΡΡΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 

 ΚΥΨΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΡΕΑΣ ΠΕΡΑΜΑ 
 Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
 ΠΛ. ΒΑΘΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
 ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ  
 ΡΟΥΦ ΚΗΦΙΣΙΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  
 ΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ  
  ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ  
  Ν. ΙΩΝΙΑ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑ  
  Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΠΑΤ. 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 

  Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΥΚΗ  
  Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  
  Ν. ΨΥΧΙΚΟ   
  ΠΑΠΑΓΟΥ   
  ΠΑΤΗΣΙΑ   
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   
  ΠΕΡΙΣΣΟΣ   
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   
  Π. ΦΑΛΗΡΟ   
  ΥΜΗΤΤΟΣ   
  ΦΙΛΟΘΕΗ   
  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ   
  ΧΟΛΑΡΓΟΣ   
  ΨΥΧΙΚΟ   

 
 

VIII. Περιοχές εκτός ορίων πρωτευούσης (Ε.Ο.Π.): 
IX. E.O.Π 1: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΧΑΡΝΑΙ,ΒΑΡΗ, ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, ΓΛ.ΝΕΡΑ, 

∆ΙΟΝΥΣΟΣ,∆ΡΟΣΙΑ,ΚΡΥΟΝΕΡΙ,ΠΑΛΛΗΝΗ,ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ,ΠΕΝΤΕΛΗ. 
X. Ε.Ο.Π. 2: ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Α.ΛΙΟΣΙΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ,ΚΟΡΩΠΙ,ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ 
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4. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των µελών του ∆.Σ. θα παραλαµβάνονται από το 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταµείου, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος 
στις 11:00 π.µ. περίπου, και θα παραδίδονται αυθηµερόν µε αποδεικτικό παραλαβής ή 
επιστροφής του ανεπίδοτου φακέλου την επόµενη µέρα.   

 
5. Για κάθε αποστολή θα πρέπει να υπάρχει στο αποδεικτικό αποστολής, το όνοµα και η 

υπογραφή του υπαλλήλου που δίνει την εντολή. Αποδεικτικά και οι µε βάση αυτά 
αποστολές, που δεν θα  έχουν τα πιο πάνω στοιχεία, δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν από 
την υπηρεσία, ούτε θα εξοφλούνται οι χρεώσεις που τα αφορούν. 

 
6. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη. 

Σε περίπτωση µη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης κάποιας πρόσκλησης, η Ανάδοχος 
θα καταβάλει σαν ποινική ρήτρα, χωρίς καµιά αντίρρηση, το ποσό των 150,00 € για κάθε 
πρόσκληση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό του τιµολογίου της 
Αναδόχου.  
Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες  των τριών (3) περιπτώσεις, µη έγκαιρης 
παραλαβής ή παράδοσης αποστολής, το ∆.Σ. του Ταµείου µπορεί να κηρύσσει έκπτωτη 
την Ανάδοχο, µε παράλληλη επιβολή ποινικής ρήτρας  150,00 €  πέραν αυτών που έχουν 
επιβληθεί για τις καθυστερήσεις. 
Η Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για µη προσήκουσα παράδοση ή µη παράδοση οφειλόµενη 
σε ανωτέρα βία. 

 
7. Στο τέλος κάθε µήνα η Ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο, το οποίο θα συνοδεύεται από 

αναλυτική κατάσταση των µηνιαίων αποστολών και η πληρωµή θα γίνεται µετά την 
έγκριση του σχετικού εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 

8. Την Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις που είναι 3%  υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., 
στη καθαρή αξία του κάθε τιµολογίου, 2,4%  χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του 
Μ.Τ.Π.Υ. και τέλος θα παρακρατηθεί φόρος 8%  επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, 
αφού αφαιρεθούν από αυτήν, οι πιο πάνω κρατήσεις. 

 
9. Η διάρκεια της σύµβασης είναι ενός έτους από 04/05/2011 έως 05/05/2012. Η σύµβαση 

αυτή λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του ποσού του προϋπολογισµού, δηλ. των 
4.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 

  
10. Η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να τηρεί τις διατάξεις περί µέτρων ασφαλείας και είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων µέσων και των 
εκτελουµένων έργων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχηµα, φθορά ή ζηµία σε βάρος 
οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αµέλεια ή απειρία του προσωπικού της, των µελών της 
ή των υπ’αυτής προστηθέντων κατά την εκτέλεση και παράδοση του αντικειµένου της  
συµβάσεως και έχει σε κάθε περίπτωση και πλέον όλων των άλλων την ευθύνη του 
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κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Α.Κ. καθώς και την ευθύνη εκ των άρθρων 914 
επ. Α.Κ., 932 επ. Α.Κ. κ.λπ.  Στην περίπτωση κατά την οποία, παρ’όλα ταύτα, αποδοθεί 
στο Ταµείο ευθύνη για τους λόγους αυτούς, η ανάδοχος υποχρεούται να το αποζηµιώσει 
στο ακέραιο, για κάθε θετική και αποθετική του  ζηµία. 

 
11.  Ρητώς συνοµολογείται, ότι το ανατιθέµενο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 

καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταµείου και δεν συνδέεται µε το ωράριο λειτουργίας 
της υπηρεσίας αυτού. Η ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλισµένο το χρησιµοποιούµενο 
παρ’αυτής προσωπικό και κάθε συνεργάτη της σε Φορέα Κύριας και Επικουρικής 
Ασφαλίσεως και να καταβάλει κανονικά τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.  

 
12.  Η ανάδοχος έχει το καθήκον εχεµύθειας για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης. Ειδικότερα οφείλει να διαφυλάσσει το περιεχόµενο των επιστολών, 
τα στοιχεία των παραληπτών αλλά και κάθε πληροφορία που περιήλθε εις γνώση της 
κατά την εκτέλεση του έργου και να µην ανακοινώνει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο.  

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

 
Η σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και κάθε συµβαλλόµενος πήρε από ένα 

υπογεγραµµένο. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Του ∆.Σ. ΜΠΕΣΗΣ Χ & Σ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Ε.Τ.Α.Α.  

  
  
  

ΑΡΓΥΡΙΟΣ                   
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΕΣΗΣ 

 
 
 
 

 


