ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜ. ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Στην Αθήνα σήµερα 22/04/2013, ηµέρα ∆ευτέρα µεταξύ:

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Ε.Τ.Α.Α.»,
που εδρεύει στην οδό Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αντώνη Σελλιανάκη (στην παρούσα θα αναφέρεται ως «Εργοδότης») και

Β) Της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου 69, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί
Αττικής, τηλ. 210-6698000, fax 210-6698050 και ΑΦΜ :094265407 και εκπροσωπείται νόµιµα
δυνάµει του υπ’ αριθµόν 7400/27-07-2011 ΦΕΚ τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. από τον κο Ιγνάτιο
Παπαδόπουλο, κάτοικο, κάτοχο του υπ’ αριθ. Α∆Τ του, και ΑΦΜ, ∆ΟΥ (συνοπτικά θα αναφέρεται
ως «Ανάδοχος»),

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ε.Τ.Α.Α. σύµφωνα µε:
α) Την απόφαση επί του 7ου θέµατος της 221/14-03-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και
β) Την υπ’ αριθµ. 01/10-04-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α: BEAYOΡE1-HIN, µε
την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 4.083,60 € µε τον Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 10089100 «Eκτυπώσεις,
Εκδόσεις Γενικά» του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α.
και καταχωρήθηκε µε α/α 01 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας
γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 52864/04-03-2013 προσφορά του Αναδόχου, που υποβλήθηκε
κατόπιν του υπ’ αριθµ. πρωτ. 51414/01-03-2013 αιτήµατος της Υπηρεσίας

αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει την προµήθεια-εκτύπωση 50.000 τεµ.
ενσήµων κλάσης 0,70 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. για το έτος 2013,
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σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε ο Τοµέας και αναφέρονται στο Άρθρο 3 της
παρούσας σύµβασης.

2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η αµοιβή του Αναδόχου για το αντικείµενο της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.320,00 € πλέον
του νόµιµου Φ.Π.Α., ήτοι συνολική αξία 4.083,60 € µε τον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό
περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω:
 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 προµήθεια ειδών.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΗΜΩΝ
3.1 Τα ένσηµα που θα εκτυπωθούν θα είναι κλάσεως 0,70, χρώµατος πράσινου (χακί) µε απόκοµµα,
20Χ42 mm. Ο Ανάδοχος, για την εκτύπωση των ενσήµων, είναι υποχρεωµένος να παραλάβει δείγµα
από τον Εργοδότη (Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά), προκειµένου να µην υπάρξουν αποκλίσεις
από τις προβλεπόµενες προδιαγραφές.

3.2 Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε τα
ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. Όλα τα ένσηµα
θα έχουν την ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώµα και παράσταση µε το δείγµα. Τα ένσηµα θα
διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο σώµα και στο απόκοµµα και η διάσταση κάθε
ενσήµου (σώµα και απόκοµµα) θα είναι 20 mm Χ 42 mm.

3.3 Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιοµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως και η διάτρηση
θα είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των ενσήµων
µεταξύ τους, αλλά και του αποκόµµατος από το κυρίως σώµα του ενσήµου.

3.4 Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και δεν
θα παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως. Κάθε ένσηµο – στο κυρίως σώµα – θα φέρει την απεικόνιση
της θεάς Θέµιδος και περιφερειακά αυτού την ονοµασία του Τοµέα: «Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ
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ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία του ενσήµου. Επίσης, θα φέρει στο
απόκοµµα την ονοµασία του Τοµέα «Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και
την ονοµαστική αξία του ενσήµου (όπως υπόδειγµα / σχέδιο ενσήµου).
3.5 Η εκτύπωση θα γίνει σε φύλλα των πενήντα (50) ενσήµων. Η παραγωγή, εκτύπωση και
παράδοση των ανωτέρω ενσήµων θα γίνει κατά τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. Η
οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να
συµπίπτει µια πλήρης οπή σε κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να εξασφαλίζεται
ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.

3.6 Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1000 τεµαχίων (φύλλα 20 Χ 50 ένσηµα)
κάθε µία των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσµίδες συσκευάζονται σε
δέµατα των δέκα δεσµίδων (10 Χ1000) και συνολικά 10.000 τεµαχίων που συσκευάζεται σε δέµατα
περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής, το οποίο θα περιβάλλεται από σταυροειδώς χάρτινη
αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγµα της δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξή της. Τα δέµατα αυτά θα φέρουν
στις δύο µικρότερες διαστάσεις τους ετικέτες χρώµατος ίδιου µε την κλάση των ενσήµων που
περιέχουν, στις οποίες θα αναγράφεται ο φορέας, το εργοστάσιο παραγωγής των ενσήµων, η
ποσότητα, η αξία και το είδος των περιεχοµένων ενσήµων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε
οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι του αυτού πάχους και βάρους, καθώς
επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το δέµα να έχει το αυτό βάρος.

3.7 Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται σε ποσοστό +/- 5% επί της
εκτυπωθείσας ποσότητας ενσήµων, την οποία ο Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά έχει δικαίωµα ή
να την καταστρέψει ή να την αγοράσει µε την επιτευχθείσα τιµή.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

4.1 Μέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α.
δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τις διορθώσεις και
τις υποδείξεις που θα της γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει
αυτόν και µόνο και θα είναι υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα.
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4.2 Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων στον Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, ορισθείσας µε την υπ’ αριθµ.
221/14-03-2013 θέµα 7ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

4.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Η µεταφορά των πιο
πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου.

4.4 Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει, είτε στα γραφεία του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 47 στον Πειραιά, είτε στη θυρίδα του Τοµέα
που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα, υποκ.190 στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 3 στον Πειραιά,
κατόπιν υποδείξεως του Τοµέα.

4.5 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενσήµων, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο
Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε
µακροσκοπική εξέταση. Για την οριστική παραλαβή των ενσήµων, θα συνταχθεί από την επιτροπή
παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, που θα συνοδεύει το
τιµολόγιο του προµηθευτή και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του.

4.6 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.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων
ενσήµων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, σε αντίθετη
περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του πιο πάνω
Τοµέα, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του. Ολόκληρη η ποσότητα των
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εκτυπωθέντων ενσήµων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τα δείγµατα του Τοµέα
Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά.

5.2 Κατά τη διάρκεια εκτύπωσης των ενσήµων, υπάλληλος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά
θα έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και να ελέγχει την ορθή
εκτέλεση της διαδικασίας.

6. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

6.1 Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να
παρατείνεται 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.

6.2 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 αρµοδίου 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 αυτή δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

6.3 Εάν ο Ανάδοχος 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 Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης
συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε
δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων
υλικών ή τη λήξη προθεσµίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται
και στην περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα υλικά επιστρέφονται και καταστρέφονται ενώπιον της
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αρµόδιας προς τούτο επιτροπής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28, και 33
του Π..∆. 118/2007.

6.4 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µετά τη λήξη του χρόνου
παράτασης που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, επιβάλλεται, εκτός και τυχόν
προβλεποµένων κατά περίπτωση, ποινική ρήτρα που ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, η οποία
καταβάλλεται χωρίς καµία αντίρρηση, από τον Ανάδοχο. Μετά δε την πάροδο δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την προθεσµία αυτή, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, πλέον της ως άνω αναφεροµένης ως ποινικής
ρήτρας χρηµατικής ποινής και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτουν υπέρ του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α., ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα πλήρους αποζηµίωσής του για
κάθε τυχόν βλάβη εκ της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Αναδόχου.

6.5 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και µετατίθεται
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης.

6.6 Αν η αρµόδια για την παραλαβή των πιο πάνω ενσήµων επιτροπή διαπιστώσει παράβαση των
όρων της σύµβασης αυτής, µπορεί να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. την κήρυξη του Αναδόχου ως
έκπτωτου ή την απόρριψη µέρους της εργασίας µε ανάλογη µείωση της αµοιβής του ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.

6.7 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε
ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

6.8 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές
που είχαν υποβάλλει προσφορά, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση) του Π..∆. 118/2007.
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται εις βάρος του έκπτωτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός
αυτός θα γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού,
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού
γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

7.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του
Ε.Τ.Α.Α. µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας και µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των υλικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
∆) Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

7.2 Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 01/10-04-2013 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης µε Α.∆.Α: BEAYOΡE1-HIN, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 4.083,60 € µε τον
Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 10089100 «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις Γενικά» του προϋπολογισµού εξόδων οικ.
έτους 2013 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. και καταχωρήθηκε µε α/α 01 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας

7.3 Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο είναι τα εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47, Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ
Για τη διεύθυνση παράδοσης, θα προηγείται συνεννόηση µε τον Τοµέα.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε τη µε αριθ. εγγυητική επιστολή της ποσού ευρώ υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας
Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Η εγγυητική
αυτή επιστολή θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. για την κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής απαίτησής του και
θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της συνολικής
ποσότητας των ενσήµων και την οριστική εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων, ώστε ο Τοµέας Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά να έχει τη δυνατότητα διενέργειας περαιτέρω δειγµατοληπτικού - ποιοτικού
ελέγχου των εκτυπωθέντων ενσήµων.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1 Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν :
α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 52864/04-03-2013 προσφορά του Αναδόχου
β) Η υπ’ αριθµ. 221/14-03-2013 θέµα 7ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., για την ανάθεση της
προµήθειας στον Ανάδοχο και τη σύσταση επιτροπής για την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών.
γ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 66055/640/212/10-04-2013 και µε αρ. 1 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, µε α/α καταχώρησης 1 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας,
τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση.

9.2 Η παρούσα σύµβαση αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 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. 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.
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9 3 Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε
έγγραφη συµφωνία, αποκλειόµενου παντός άλλου αποδειχτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για
κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης,
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε
πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους και ο
καθένας από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο παρέµεινε στο αρχείο
προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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