ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 52.000 ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΤΟΜΕΑ
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Στην Αθήνα, σήµερα, την 27/11/2013, µεταξύ:
Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό
τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384,
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη
Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2)
Αφετέρου της ατοµικής επιχείρησης ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τοµπάζη 10, Αθήνα, τηλ./fax ……………. µε
Α.Φ.Μ. …………. και ∆.Ο.Υ. ……………… και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα
………………, κατόχου του υπ’ αριθµ. …………… ∆ελτίου Ταυτότητας, εκδοθέν από το Ε΄
Παρ. Ασφαλ. Αθηνών και µε ΑΦ.Μ. …………., ……………….. Αθηνών (στο εξής θα
αποκαλείται «Ανάδοχος»),
1)

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε:
α) Την απόφαση επί του 6ου θέµατος της 256/24-10-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε
Α∆Α: ΒΛ1ΠΟΡΕ1-ΝΗΣ
β) Την υπ’ αριθµ. 102 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών µε
Α∆Α:ΒΛΛΥΟΡΕ1-Μ3Ζ, στον ΚΑΕ 0891.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 5.835,10 € για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ.
Υπηρεσιών έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 102 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας,
γ) την υπ’ αριθµ. 104 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: BΛΛΥΟΡΕ1-Ο6Φ, στον ΚΑΕ
0891.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 0,02 € (συµπληρωµατικό ποσό δέσµευσης) για την πληρωµή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών
έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 104 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
Υπηρεσίας.
γ) Την υπ’ αριθµ. 197 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
µε Α∆Α: ΒΛΛΙΟΡΕ1-448, στον ΚΑΕ 0891.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 1.446,48 € για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ.
Υπηρεσιών έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 197 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας
δ) Την υπ’ αριθµ. 276 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών µε
Α∆Α: ΒΛΛ1ΟΡΕ1-∆Ν0, στον ΚΑΕ 0891.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 3.394,80 € για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ.
Υπηρεσιών έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 276 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας
ε) Την υπ’ αριθµ. 30 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά µε Α∆Α:
ΒΛΛΗΟΡΕ1-ΟΕΞ, στον ΚΑΕ 0891.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 1.498,14 € για την πληρωµή
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ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών
έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 30 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
Υπηρεσίας
στ) Την υπ’ αριθµ. 156 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης µε
Α∆Α: ΒΛΛ0ΟΡΕ1-ΒΣ8, στον ΚΑΕ 0891.10 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 1.515,36 € για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ.
Υπηρεσιών έτους 2013 που καταχωρήθηκε µε α/α 156 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας
ζ) την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 224659/09.10.13 προσφορά της ατοµικής επιχείρησης ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡ. ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση της προµήθειας 52.000 βιβλιαρίων
επικόλλησης ενσήµων έτους 2014 για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Τοµέα Πρόνοιας
∆ικαστικών Επιµελητών, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης,
καθώς και τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
Τα προς εκτύπωση και προµήθεια βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών
Εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α. του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Επαρχιών έτους 2014
Ποσότητα
• Ενσήµων ∆ικηγόρων:22.000 τεµ., 20 φύλλων (40 σελίδων)
• Ενσήµων ∆ικαστικών Επιµελητών: 3.000 τεµ., 28 φύλλων
(56 σελίδων)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ∆ικηγόρων
Ποσότητα:22.000 τεµ., 20 φύλλων (40 σελίδων)
∆ιαστάσεις: 15X21,3 cm
Xαρτί:
Εσωτερικά φύλλα: Γραφής 70 gsm
Eξώφυλλο: Mανίλα µπέζ 280 gsm
Eκτύπωση: Ένα (1) χρώµα (Μαύρο), Α+Β όψη
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή
Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ∆ικαστικών Επιµελητών
Ποσότητα: 3.000 τεµ., 28 φύλλων (56 σελίδων)
∆ιαστάσεις: 15X21,3 cm
Xαρτί:
Eσωτερικά φύλλα: Γραφής 70 gsm
Εξώφυλλο: Μανίλα πράσινο 280 gsm
Eκτύπωση: Ένα (1) χρώµα (Μαύρο), Α+Β όψη
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή

2. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
Εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α. του Τοµέα Πρόνοιας
∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2014
Ποσότητα
• 3.000 τεµ., 30 φύλλων (60 σελίδων)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.Τ.Π.∆.Ε.
Ποσότητα: 3.000 τεµ., 30 φύλλων (60 σελίδων)
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∆ιαστάσεις: 17X24 cm
Χαρτί εσώφυλλου: 100 γρ. γραφής ΟCR
Xαρτί εξώφυλλου: NΟΡΜΑ µπλε 170 γρ.
Εκτύπωση: µονόχρωµη µε αρίθµηση και διάτρηση
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή
3. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά
Εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α. του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά έτους 2014
Ποσότητα
• 2.000 τεµ., 30 φύλλων (60 σελίδων)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.Τ.Υ.∆.Π.
Ποσότητα: 2.000 τεµ., 30 φύλλων (60 σελίδων)
∆ιαστάσεις: 20X11,5 cm
Xαρτί εσωφύλλου: 100 γρ. γραφής ΟCR
Xαρτί εξωφύλλου: NOΡΜΑ µπλέ 170 γρ.
Εκτύπωση: Mονόχρωµη χωρίς αρίθµηση µε διάτρηση
Βιβλιοδεσία: µε τριπλή συρµατορραφή
4. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης
Εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α. του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης έτους 2014
Ποσότητα
• 7.000 τεµ., 20 φύλλων (40 σελίδων)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.Τ.Υ.∆.Θ.
Ποσότητα: 7.000 τεµ., 20 φύλλων (40 σελίδων)
∆ιαστάσεις: 12X16 cm
Xαρτί εσωφύλλου: 90 γρ. WF
Xαρτί εξωφύλλου: NOΡΜΑ µπλε 290 γρ.
Εκτύπωση: Mονόχρωµη χωρίς αρίθµηση
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή
5. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών
Εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α. του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Αθηνών έτους 2014
Ποσότητα
• 15.000 τεµ. , 16 φύλλων (32 εσωτερικών σελίδων)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.Τ.Υ.∆.Α.
Ποσότητα: 15.000 τεµ., 16 φύλλων (32 εσωτερικών σελίδων)
∆ιαστάσεις: 12,5X17 cm
Xαρτί εσωφύλλου: χαρτί γραφής λευκό 70γρ. πλέον 8 φύλλα
χαρτί αυτογραφικό τύπου ΝCR
Xαρτί εξωφύλλου: Χαρτί λεπτό NOΡΜΑ µπέζ 185 γρ.
Εκτύπωση: Mονόχρωµη (µαύρη) και στις δύο όψεις των
εσωτερικών φύλλων, αρίθµηση και διάτρηση στα αυτογραφικά
φύλλα
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή
Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται
υπογραφή της.
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για χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. Πρωτ.
224659/09.10.13 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 6ου θέµατος της
256ης/24.10.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό ποσό των 11.130,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 13.689,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
1.

2.
3.
4.
5.

Tοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών: Συνολικό ποσό 4.744,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως
επιµερίζεται κατωτέρω:
 22.000 Βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων δικηγόρων προς 0,172 € ανά τεµάχιο:
3.784,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 3.000 Βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ∆ικαστικών Επιµελητών προς 0,320 € ανά
τεµάχιο: 960,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών: 1.176,00 € πλέον Φ.Π.Α.
3.000 Βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων προς 0,392 € ανά τεµάχιο
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά: 1.218,00 € πλέον Φ.Π.Α.
2.000 Bιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων προς 0,609 € ανά τεµάχιο
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης: 1.232,00 € πλέον Φ.Π.Α.
7.000 Bιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων προς; 0,176 € ανά τεµάχιο
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών: 2.760,00 € πλέον Φ.Π.Α.
15.000 Βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων προς 0,184 € ανά τεµάχιο
Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβληθεί από τον
Εργοδότη µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών, 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 εκδοθούν τα τιµολόγια του Αναδόχου είναι τα εξής:
•

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:
998146384
∆.Ο.Υ.:
∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

•

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:
998146384
∆.Ο.Υ.:
∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

•

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47, Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Α.Φ.Μ.:
∆.Ο.Υ.:

998146384
∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

•

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ.:
998146384
∆.Ο.Υ.:
∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

•

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:
998146384
∆.Ο.Υ.:
∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Oι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής:
 παρακράτηση φόρου 4% στην προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου
 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).
Με την καταβολή του συµβατικού ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις
κάθε είδους του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο Εργοδότης
ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται
ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών
υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή
άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ
ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο και ο τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι
του Εργοδότη.
Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. …………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
Εθνικής Τράπεζας ποσού ………….. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής συµβατικής
αξίας χωρίς το ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Η παραπάνω
εγγυητική θα επιστραφεί στον Aνάδοχο µετά την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση του συνόλου της
παραγγελίας και µετά την οριστική εκκαθάριση κάθε εκκρεµότητας από τη σύµβαση αυτή, µε τον
Εργοδότη.
Άρθρο 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1. Ο Eργοδότης δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την παρούσα µόνο για παράβαση εκ µέρους
του άλλου µέρους των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, καθώς και να αξιώσει
την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.
Άρθρο 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.
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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 άλλου µέρους.
3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα 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.
5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα καθ’ ύλην
αρµόδια της πόλεως των Αθηνών.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (7) πρωτότυπα ίσης αξίας, από
τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και έξι ο Εργοδότης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ
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