
  
Σελίδα 1 

 

  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ΩΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

 

Στην Αθήνα σήμερα 27/06/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 

Α. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο 

και που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αργύριο 

Ζαφειρόπουλο. 

Β. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cardel Α.Ε.», που έχει έδρα στη οδό  

XXXXXXXXXXXX, Αθήνα, τηλέφωνο XXXXXXXXX με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕΕ Αθηνών 

και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. XXXXXXXXX, Α.Δ.Τ.  Σ 156153 συμφωνηθήκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

1. Προοίμιο. 

Συμφώνα με απόφαση που λήφθηκε επί του 36
α
 θέματος της 73

ης
 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 22-03-2010, εγκρίθηκε η προμήθεια 

συστήματος 10 ωρογράφων για την παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου των 

εργαζομένων στις  ενιαίες υπηρεσίες και στους επιμέρους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α δηλαδή 

για: 

1. Τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα. 

2. Τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε, Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα. 

3. Τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών –ΤΕΑΔ, Σωκράτους 53, 104 31 Αθήνα. 

4. Τους Τομείς Υγειονομικών, Αχαρνών 27, 104 39 Αθήνα. 

5. Τους Τομείς Συμβολαιογράφων, Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα. 

6. Τους Τομείς Δικηγόρων Αθηνών, Χαρίλαου Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα. 

7. Τους Τομείς Δικηγορών Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών, Ηπείρου 64, 104 39 

Αθήνα. 

8. Τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Βουκουρεστίου 30, 106 71 

Αθήνα. 

9. Τον Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου  47, 185 35 

Πειραιάς. 

10. Τον Τομέα Υγείας Δικηγορών Θες/νίκης, Δωδεκανήσου 10
Α
 , 546 26 Θεσσαλονίκη 

με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά: 

• Δικτυακοί ωρογράφοι παρουσίας προσωπικού με δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης. 

• Κάρτες προσωπικού τεχνολογίας proximity  με εκτυπωμένο κωδικό εργαζομένου 

(1.000 τεμάχια). 



  
Σελίδα 2 

 

  

• Λογισμικό διαχείρισης ωρογράφου με δυο άδειες χρήσης (admin) ανά 

ωρογράφο και οκτακόσιες (800) άδειες χρήσης προσωπικού. 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού και εκπαίδευση προσωπικού στους τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 

• Εξαγωγή στοιχείων ωρογράφου σε αρχεία κατάλληλα για χρήση από το 

πρόγραμμα μισθοδοσίας ScanHRMS.  

• Δυνατότητα έλεγχου από το λογισμικό του ωρογράφου της τήρησης ωραρίων 

από τους υπαλλήλους. 

Στη συνέχεια συμφώνα με απόφαση που λήφθηκε επί του 22δ θέματος της 96ης 

συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε την 09-09-2010 επιλέχθηκε 

από τις υποβληθείσες 4 προσφορές, η προσφορά της εταιρίας “Cardel Α.Ε.” με το ποσόν 

των 18.900,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. ή 23.247,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

24099/864/Φ10060/29-12-2010 έγγραφό του ενέκρινε “στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), για τις ανάγκες  των ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του 

Ταμείου, την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικό και 

λογισμικό), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 24.000,00 € (είκοσι τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τα αντίστοιχα, κατ’ ελάχιστον, 

χαρακτηριστικά: 

I. 10 (δέκα) δικτυακούς ωρογράφους παρουσίας προσωπικού με δυνατότητα 

απομακρυσμένης διαχείρισης. 

II. 1000 (χίλιες) κάρτες προσωπικού τεχνολογίας proximity με εκτυπωμένο κωδικό 

εργαζομένου. 

III. Λογισμικό διαχείρισης ωρογράφων με δύο άδειες χρήσης (admin) ανά 

ωρογράφο και 800 (οκτακόσιες) άδειες χρήσης προσωπικού. 

IV. Εγκατάσταση εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών 

V. Εξαγωγή στοιχείων ωρογράφου σε αρχεία κατάλληλα για χρήση από το 

πρόγραμμα μισθοδοσίας που λειτούργει στο Ταμείο 

VI. Δυνατότητα ελέγχου τήρησης ωραρίου από το λογισμικό των ωρογράφων. 

Στο κόστος της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνεται η θέση σε ομαλή και πλήρη 

λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού πληροφορικής. Να εξασφαλιστεί η πλήρης 

τεχνική διαλειτουργικότητα μεταξύ των μερών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η 

συμβατότητα αυτού με τον υπάρχοντα μηχανογραφικό εξοπλισμό του Ταμείου. Να 

εξασφαλιστεί, επίσης, η συντήρηση του εξοπλισμού για ικανό διάστημα μετά το πέρας 

της περιόδου εγγύησης. 

Η προμήθεια αυτή να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Να διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού του προϋπολογισμού της προμήθειας και να 

συνεκτιμηθεί στην διαδικασία επιλογής αναδόχου το μεσοπρόθεσμο κόστος που 

αναλαμβάνει ο οργανισμός.” 
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Συμφώνα με το ποιο πάνω έγγραφο κλήθηκε η εταιρεία “Cardel Α.Ε.“ να υποβάλει 

βελτιωμένη προσφορά. Έτσι η εταιρεία αυτή υπέβαλε την  OF/ΓΔ-ΜΘ/11/65/15-02-2011 

βελτιωμένη προσφορά της ποσού 17.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

2. Αντικείμενο σύμβασης 

‘Ήδη με αυτή τη σύμβαση το Ε.Τ.Α.Α. αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία με 

την επωνυμία Cardel Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής «η ανάδοχος» και αυτή 

αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

• Την προμήθεια και παράδοση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή 10 (δέκα) 

συστημάτων ωρογράφου TMC Super Trax. 

• Την εγκατάσταση τους από ειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας στους χώρους που 

θα υποδείξουν οι Ενιαίες Υπηρεσίες και οι Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 

• Την εκπαίδευση των διαχειριστών των μηχανημάτων. 

• Τις κάρτες προσωπικού τεχνολογίας proximity.  

• Τη παροχή βιβλίου οδηγιών χρήσεως στα Ελληνικά. 

• Τα μηχανήματα θα τεθούν σε λειτουργία με Ελληνικό μενού. 

• Εξαγωγή στοιχείων ωρογράφου σε αρχεία κατάλληλα για χρήση από το 

πρόγραμμα μισθοδοσίας ScanHRMS (σε συνεργασία με την εταιρία υποστήριξης 

του εν λόγω προγράμματος). 

Τα προς προμήθεια συστήματα, που θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία η 

προμηθεύτρια εταιρεία, θα έχουν όλο τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες που 

λεπτομερώς περιγράφτηκαν  πιο πάνω και που αναφέρονται στην OF/ΓΔ-ΜΘ/11/65/15-

02-2011 βελτιωμένη προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας που έχει ως εξής:
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3. Τίμημα 

Σαν τίμημα για την προμήθεια εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία του πιο πάνω 

συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων, με όλο τον εξοπλισμό που περιγράφηκε ορίζεται 

το συνολικό ποσό των 17.900,00 € (Δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 

23%, συμφώνα με την προσφορά OF/ΓΔ-ΜΘ/11/65/15-02-2011 επί του οποίου γίνονται 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις. Το ποσόν αυτό δεσμεύτηκε με την υπ’ 

αριθμό 86 και με ημερομηνία 15/04/2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. 

με αριθμό καταχώρησης 86 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

οικονομικής υπηρεσίας των Ενιαίων Υπηρεσιών Ε.Τ.Α.Α. Η ανωτέρω συμφωνηθείσα 

αμοιβή είναι εύλογη , δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή 

αναπροσαρμογή από καμία αιτία για την καταβολή της αμοιβής είναι η παράδοση στο 

Ταμείο νόμιμου και εξοφλημένου φορολογικού στοιχείου κατά τον Κ.Β.Σ. (τιμολόγιου) 

θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας. Την ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στην προ 

ΦΠΑ αξία των ειδών και 2,4% χαρτόσημο, στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., επίσης 

θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 4% για τιμολόγιο αγαθών ή 8% για τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολόγιου. Η πληρωμή του ποιο 

πάνω ποσού θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και μετά την έγκριση του σχετικού 

εντάλματος από τον πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. 

       Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλα προσωρινής (ποσοτικής) και οριστικής (ποιοτικής) παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του 

υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 118/27. 

2. Τιμολόγιο της αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη « Εξοφλήθηκε». 

3. Εξοφλητική απόδειξη της αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη               

«Εξοφλήθηκε». 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της αναδόχου. 

 

4. Προθεσμία παράδοσης -  Ποινική ρήτρα 

Η παράδοση του εγκατεστημένου συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων από την ανάδοχο, 

συνομολογείται να γίνει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης . Για κάθε μέρα που θα περνάει μετά τη λήξη της προθεσμίας των 45 ήμερων , η 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στο Ε.Τ.Α.Α. σαν ποινική ρήτρα, το ποσό των 

200,00 € ημερησίως. 

Μετά την πάροδο 10ημερου καθυστέρησης, η ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί από το Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. έκπτωτη, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., εκτός της ως άνω ποινικής 

ρήτρας και η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Επίσης, το 

Ε.Τ.Α.Α. επιφυλάσσεται για κάθε επί πλέον δικαίωμα του και για να απαιτήσει από την 

ανάδοχο κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτό. Μετά την εγκατάσταση 

του συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων και μέσα σε προθεσμία 5 ημερολογιακών 

ημερών, θα γίνει η προσωρινή παραλαβή του (ποσοτική) απ’ τις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής υλικών και εργασιών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Μέσα σε προθεσμία 5 
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ημερολογιακών ημερών απ’ την προσωρινή παραλαβή του συστήματος των δέκα (10) 

ωρογράφων και απ’ τις ίδιες επιτροπές θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή 

(ποιοτική) του συστήματος αυτού με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δοκιμών και 

ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτό συγκεντρώνει όλες τις ιδιότητες που τους 

χαρακτηρίζει και λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα.  

Εάν η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) και η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων δεν 

πραγματοποιηθεί από τις επιτροπές παραλαβών μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Ε.Τ.Α.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 

με βάση μόνο τα θεωρημένα αποδεικτικά προσκόμισης υλικών από τους Τομείς του 

Ε.Τ.Α.Α. που τα παραλαμβάνουν. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη των 

Τομέων εκδίδει δελτίο εισαγωγής των υλικών και εγγραφής τους στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της αναδόχου. 

5. Εγγύηση – Δωρεάν συντήρηση 

Η ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των εξαρτημάτων ή συσκευών (υλικών) του 

προμηθευόμενου συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων, χωρίς αμοιβή συντήρησης για 

χρονικό διάστημα δυο (2) ετών για τα υλικά κ’ δυο (2) μηνών για το λογισμικό και τις 

υπηρεσίες του. Κάθε τεχνική βλάβη που πιθανόν θα προκληθεί στο διάστημα αυτό θα 

αποκατασταθεί με αποκλειστική δαπάνη της αναδόχου όσον άφορα τα υλικά και σε 

περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής, όποιο εξάρτημα ή συσκευή παρουσιάζει 

πρόβλημα θα αντικαθίσταται. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν το σύνολο του 

εξοπλισμού (υλικών) που περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, και τα χρονικά 

διαστήματα από την οριστική παραλαβή του συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων. Η 

ανάδοχος αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την υποστήριξη του προσφερομένου συστήματος 

δέκα (10) ωρογράφων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) 

χρόνια , από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του.  

 

6. Συντήρηση – με Αμοιβή 

Για τη συντήρηση του λογισμικού και των υπηρεσιών μετά τη λήξη της δωρεάν 

συντήρησης των δυο μηνών κ’ για τα δυο πρώτα χρόνια η ανάδοχος παρέχει πακέτο 

συντήρησης 20 ωρών (10 ώρες ανά έτος) με κόστος 2.100,00 € (1.050,00 € ανά έτος) 

πλέον ΦΠΑ 23%. Μετά την πάροδο των δυο (2) ετών της εγγύησης για τα υλικά του 

συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

συνεχίσει την υπηρεσία συντήρησης με αμοιβή 9% επί της αξίας των υλικών κατά την 

αγορά τους.  Η συντήρηση του λογισμικού του συστήματος των  δέκα (10) ωρογράφων 

μετά τα δυο (2) πρώτα χρόνια θα γίνεται με τη προμήθεια πακέτου συντήρησης κατόπιν 

συμφωνίας με την ανάδοχο η όποια θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ταμείου. Σε 

περίπτωση που η ανάδοχος σταματήσει την υποστήριξη των προϊόντων της προσφοράς 

δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση 

αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

σχετικών νόμων και αποφάσεων, περί προμηθειών του Δημόσιου. 
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7. Εγγυήσεις. 

Η ανάδοχος για τη καλή και σύμφωνη εκτέλεση της προμήθειας, εγκατάστασης και 

λειτουργίας του συστήματος των δέκα (10) ωρογράφων και για τη πιστή και ακριβή 

τήρηση όλων των πιο πάνω όρων της παρούσας σύμβασης και της OF/ΓΔ-ΜΘ/11/65/15-

02-2011 βελτιωμένης προσφοράς της, που χαρακτηρίζονται σαν ουσιώδεις, κατέθεσε 

στο Ε.Τ.Α.Α., την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αριθμός ……………………………. της 

τράπεζας ………………………………………………………… ποσού 1.790,00 € η όποια θα καταπίπτει 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει στο 

Ταμείο για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του συστήματος 

των δέκα (10) ωρογράφων. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί τη σύμβαση 

και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα και αξιώσεις της προς τρίτους μετά ή άνευ 

ανταλλάγματος. 

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 δικαστήρια των 

Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα 

οποία, αφού υπογραφήκαν από τους συμβαλλόμενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 
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