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ΣΥΜΒΑΣΗ   

            Στην Αθήνα σήµερα την 2.3.2012 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 ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου 13), νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. και διευθύνοντα σύµβουλο της κο Κωνσταντίνο Ταγγίρη, 
που θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντοµίας «εργολήπτρια». 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν κοινώς αποδεκτά τα εξής: 
 
 1. Το Ταµείο, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, κατόπιν της από 
169/16.2.2012 (θέµα 8ο) απόφασης του ∆.Σ. του  α ν α θ έ τ ει στην 
εργολήπτρια το έργο «Υποστήριξη και Επίβλεψη της εφαρµογής του 
διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής σύµφωνα µε το Π∆ 80/1997 και τη 
σύνταξη ισολογισµού για το έτος 2011 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Θεσσαλονίκης (Τ.Υ.∆.Θ.). Επίσης για το έργο αυτό εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 
4716/2.3.12 µε Α∆Α Β44ΟΡΕ1-ΙΟΙ απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
 2. Το όλο έργο συνίσταται στα εξής: 
Α. Εργασίες Επίβλεψης της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος 
λογιστικής για το έτος 2011 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 
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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 2011 
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 Εξαγωγή αποτελεσµάτων χρήσης  αναλυτικής λογιστικής 2011 
Β.10 Έλεγχος συµφωνίας αποτελεσµάτων τέλους χρήσης αναλυτικής µε γενική 
λογιστική 
Β.11 Εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού 
Β.12 Λοιπές εγγραφές λογαριασµών τάξεως  
Β.13 Σύνταξη Ισολογισµού 2011 
 3. Η συνολική αµοιβή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ορίζεται στο ποσό των εφτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η 
συνολική αµοιβή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% είναι οχτώ χιλιάδες 
εξακόσια δέκα ευρώ (8.610,00). Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µε την 
ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, η οποία θα πρέπει να έχει συντελεστεί 
το αργότερο µέχρι 30.4.2012. Για κάθε πληρωµή η εταιρία θα εκδίδει τα 
παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. Η αµοιβή αυτή 
συνοµολογείται δίκαιη και εύλογη, θεωρείται οριστική και δεν υπόκειται σε 
οιανδήποτε αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία. Απαραίτητος όρος 
για την καταβολή της αµοιβής είναι η παράδοση στο Ταµείο θεωρηµένης από 
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. διπλότυπης αποδείξεως παροχής υπηρεσιών και 
πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.  Από την 
αµοιβή παρακρατούνται από το Ταµείο οι νόµιµες κρατήσεις και ο φόρος που 
αναλογεί στην εργολήπτρια. Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν την 
Ανάδοχο είναι: 1)Μ.Τ.Π.Υ 3% επί της καθαρής αξίας, ήτοι 210,00 €, 
2)Χαρτόσηµο Μ.Τ.Π.Υ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, ήτοι 4,20 €, 3)Ο.Γ.Α 
χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ, ήτοι 0,84 € & 4)Φόρος 
 4. Η εργολήπτρια υποχρεούται σε ευσυνείδητη εκτέλεση του έργου υπό 
την παρακολούθηση της υπηρεσίας και της διοίκησης του Ταµείου και κατά 
τους κανόνες της των ελληνικών ελεγκτικών προτύπων και της εν γένει 
νοµοθεσίας . 
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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 Θεσσαλονίκης. 
 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. 
 8. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις και επικουρικά οι 
διατάξεις των άρθρων 681 και επόµενα του Α.Κ.. 
  9. 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 τρία αντίγραφα, από 
τα οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο 
καθένας τους. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ 
 
 
       Αργύριος Ζαφειρόπουλος     Κωνσταντίνος Ταγγίρης  
                              
                                                                            Πρόεδρος ∆.Σ. 

  Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων    
 
       Ανδρέας Π.Κουτσόλαµπρος 
  

Νοµικός Σύµβουλος 


