ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15.000 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.∆.Α. ΕΤΟΥΣ 2013

Στην Αθήνα σήµερα 10/ 04 /2013, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ:

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 81 και που εκπροσωπείται νόµιµα
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αντώνη Σελλιανάκη (στην παρούσα θα αναφέρεται ως
«Εργοδότης»), και
Β) Της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ Γ. ΕΛΕΝΗ» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Τοµπάζη 10, Τ.Κ. 105 53 µε Α.Φ.Μ. 044131556 και ∆.Ο.Υ:. ΣΤ’ Αθηνών και
εκπροσωπείται νόµιµα από την κα Ελένη Γκατζόφλια του, κάτοικο, κάτοχο του υπ’ αριθµ Α.∆.Τ.
(στην παρούσα θα αναφέρεται ως «Προµηθευτής»),

συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθµ. 218/21-02-2013 θέµα 8ο απόφασή του, ενέκρινε την
ανάθεση της εκτύπωσης βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων στον Προµηθευτή, βάσει της υπ’ αρ.
πρωτ. 3419/22-01-2013 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΥ∆Α: 331/1/22-01-2013) προσφοράς της, αντί του ποσού
των 2.475,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (0,165 € ανά τεµάχιο) και τελική αξία 3.044,25 € µε τον
Φ.Π.Α.
2. Για την καταβολή της δαπάνης αυτής, δεσµεύτηκε ποσό 3.044,25 € µε την υπ’ αριθµ. 34
και µε ηµεροµηνία 07-03-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων
Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. µε αριθµό καταχώρησης 34 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς εκτύπωση και προµήθεια ασφαλιστικά βιβλιάρια αναλυτικά έχουν ως εξής:
1. Ποσότητα βιβλιαρίων: 15.000 τεµ.
2. ∆ιαστάσεις: 12,5 Χ 17 εκ. των 32 εσωτερικών σελίδων
3. Ποιότητα χαρτιού: χαρτί γραφής λευκό 70γρ., πλέον 8 φύλλα χαρτί αυτογραφικό τύπου ΝCR
4. Εξώφυλλο από χαρτί λεπτό ΝΟRΜA µπεζ των 185 γρ.
5. Εκτύπωση µονόχρωµη (µαύρη) και στις δύο όψεις των εσωτερικών φύλλων
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6. Αρίθµηση και διάτρηση στα αυτογραφικά φύλλα
7. Βιβλιοδεσία τύπου τετραδίου µε δύο µεταλλικά συράµµατα.
Ολόκληρη η ποσότητα των βιβλιαρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές
και τα δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο Προµηθευτής, πριν προχωρήσει στην
οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση από την
αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών. Ο χρόνος ελέγχου των
µακετών θα είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου
παράδοσης των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να
προκύψουν προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων.

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Συµφωνείται ρητά ότι, εντός 30 (ηµερολογιακών) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας σύµβασης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τη συµφωνηθείσα ποσότητα
βιβλιαρίων στον τόπο και στον χρόνο που θα του υποδειχθούν από τον Εργοδότη.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Η παράδοση των βιβλιαρίων θα γίνει στην Επιτροπή Παραλαβής, στις αποθήκες του Ε.Τ.Α.Α.
– Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 34, 106 81 Αθήνα), όπου φυλάσσονται.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των
υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παραταθεί µέχρι το ¼ αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί το υλικό, ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται.
Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
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που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε
µακροσκοπική εξέταση. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους
της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα
σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με
την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή
των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών,
επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση
που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της
προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά,
πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα
µε τα ισχύοντα.
Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες
από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες
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τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία και
επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν
παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε
την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί
να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση, ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αµοιβή του Προµηθευτή, για την εκτύπωση και προµήθεια των βιβλιαρίων επικόλλησης
ενσήµων, ορίζεται, βάσει της υπ’ αρ. 3419/22-01-2013 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΥ∆Α: 331/1/22-01-2013)
προσφοράς του και της υπ’ αρ. 218/21-02-2013 θέµα 8ο απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., στο ποσό
των 2.475,00 € πλέον Φ.Π.Α. (0,165 € ανά τεµάχιο) και τελική αξία 3.044,25 € µε τον Φ.Π.Α.

Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά
την οριστική παραλαβή των υλικών και τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι
νόµιµες κρατήσεις.

Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια
Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν
υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά παραστατικά, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να
διαβιβάσει άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.
Τον Προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις:
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 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).
Παρακράτηση φόρου 4% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο).

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%) περιλαµβάνονται στη συνολική
καθαρή αξία των 2.475,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Τοµέα ΥγείαςΠρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή, είναι τα εξής:
Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α.
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
∆) Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
Ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που η πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Προµηθευτή, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την
καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

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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Ο Προµηθευτής 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.
Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να
ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα
δικαιώµατα αυτά.
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.
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και εν γένει οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. Σε
περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, ο Εργοδότης και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται
µε έγγραφη συµφωνία αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου.

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε
πλήρως το περιεχόµενό της και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε σε (3) τρία πρωτότυπα και έλαβε από
ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ το τρίτο θα παραµείνει στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

