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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    

            Στην Αθήνα σήµερα την 31 Μαΐου 2012 οι συµβαλλόµενοι :  

Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ 

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 ∆.Σ. του Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε την υπ’ αριθµ. 178/26-4-2012,  

θέµα 78 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

            Β. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «GRANT THORNTON Α.Ε  », που 

εδρεύει στην Αθήνα, Ζεφύρου 56, Π. Φάληρο Τ.Κ 17564, µε ΑΡ ΜΑΕ  

30422/01/Β/94/026 και ΑΦΜ 094399329 που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 581/21-1-

1994 (ΦΕΚ 340 τ. Α.Ε-ΕΠΕ) Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών νοµίµως 

εκπροσωπούµενη από τον Ντζανάτο ∆ηµήτριο, συµφωνούν, συναποδέχονται και 

συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

 1. Το Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, 

σύµφωνα µε την  απόφαση του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ µε αριθµό 178/26-4-2012 θέµα 78,   

µε την οποία εγκρίθηκε και επιλέχθηκε η προσφορά της ανωτέρω ανώνυµης εταιρίας  

για τον οικονοµικό έλεγχο της χρήσης 2010 (1-1-2010 έως 31-12-2010) του Τοµέα 

Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιώς του ΕΤΑΑ, αναθέτει τον έλεγχο της οικονοµικής  

χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010) του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιώς του 

ΕΤΑΑ στην δεύτερη συµβαλλόµενη, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, µε τους εξής 

ειδικότερους όρους και συµφωνίες: 

2. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί µε βάση τα πρότυπα ελέγχου που έχουν υιοθετηθεί από 

το εποπτικό συµβούλιο του ΣΟΕΛ  και σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Νόµος για τα 

ΝΠ∆∆ από ειδικευµένο προσωπικό υπό την επιµέλεια και εποπτεία Ορκωτού 

Ελεγκτή-Λογιστή που θα οριστεί από το ∆Σ της εταιρίας.  Ο ΤΥ∆Π θα θέσει υπόψη 

της αναδόχου εταιρείας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ακώλυτη και έγκαιρη 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

3. Η  αξία του έργου υπολογίζεται σε 160 ώρες Χ 44 € την ώρα = 7.040,00 €  πλέον 

ΦΠΑ 23% ήτοι συνολική αµοιβή € 8.659,20 και θα καταβληθεί µετά την παράδοση 

και την εκ µέρους του Ταµείου ποιοτική παραλαβή του έργου και κατόπιν της 

νοµίµου εγκρίσεως του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η ανωτέρω συµφωνηθείσα 

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

αναπροσαρµογή από καµία αιτία. Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής 
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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. Η εταιρεία βαρύνεται επίσης µε το 

κατά νόµο ποσοστό υπέρ ΜΤΠΥ φόρου εισοδήµατος, χαρτοσήµου και πάσης άλλης 

νοµίµου κρατήσεως. Το ποσό αυτό δεσµεύτηκε µε την υπ’ αριθµ.  61516/2001/212  

και µε ηµεροµηνία 29/5/2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α./TY∆Π 

µε αριθµό καταχώρησης 83 στο Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής και µε 

Α.∆.Α. Β4ΡΠΟΡΕ1-79Ξ .  

4. Η ανάδοχος εταιρεία εγγυάται τη σωστή εκτέλεση του  έργου σύµφωνα µε την 

παρούσα σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις. 

5. 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, επίσης το Ταµείο δεν έχει καµία υποχρέωση για 

ασφάλιση των παρά της εργολήπτριας χρησιµοποιουµένων υπαλλήλων ή των 

συνεργατών της σε Φορέα Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως. 

 

6. Η εργολήπτρια  έχει υποχρέωση να τηρεί το καθήκον εχεµύθειας και να µην 

γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο στοιχεία φορολογικά ή µη του Ταµείου, τα οποία 

περιήλθαν στη γνώση της κατά την εκτέλεση του έργου. Το όλο έργο θα γίνει 

αποκλειστικά και µόνον στα γραφεία του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών. 

7. 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. 

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

οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας 

τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

      ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος                                            Ντζανάτος ∆ηµήτριος                       

     Πρόεδρος ∆.Σ.                Πρόεδρος ∆.Σ. 

 


