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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ (Αριθµ.8/2010) 

            Στην Αθήνα σήµερα την     4  Νοεµβρίου 2010 οι συµβαλλόµενοι :  

Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην προκείµενη 
περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 
"ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)", που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή 
της παρούσας µε την υπ’αριθµ. 102/14-10-2010 θέµα 30o Απόφαση του ∆.Σ. του 
ΕΤΑΑ            

ΙΙ. Η οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «XXXXXXX», που εδρεύει στην 
Αθήνα, (XXXXXXX) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.XXXXXX, κάτοχο του 
υπ’ αριθµ. XXXXXX του Α.Τ XXX και µε Α.Φ.Μ XXXXXX, ∆.Ο.Υ XXX, ο οποίος 
έχει οριστεί διαχειριστής αυτής σύµφωνα µε τα από 990/1978 και 8004/1988 εταιρικά 
καταστατικά. Η συµβαλλόµενη αυτή θα αναφέρεται στην παρούσα ως Ανάδοχος. 

συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

             1. Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση του 
∆.Σ. της 102/14-10-2010 θέµα 30o, α ν α θ έ τ ε ι στην δεύτερη συµβαλλόµενη, την 
εκτύπωση και προµήθεια στο Ταµείο των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2011, 
όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην 56773/06.07.2010 διακήρυξη (και ιδίως 
στα παραρτήµατα Α και Γ αυτής), αντί της προσφερθείσας χαµηλότερης τιµής των 
12.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και µε τους λοιπούς όρους που αναφέρονται 
στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η ανάδοχος 
διά του εκπροσώπου της.   

            2. Το όλο έργο συνίσταται στην παραγωγή και εκτύπωση παρά της δεύτερης 
συµβαλλόµενης και αγορά παρά του Ταµείου των κατωτέρω λεπτοµερώς 
αναγραφοµένων βιβλιαρίων: 

  α. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών έτους 2011 
(µε συνηµµένες αποδείξεις για την εφορία): 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
διαστάσεων 20 χ 11 εκατοστών από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 
γραµµαρίων τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

β. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας 
έτους 2011: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση εικοσιεπτά χιλιάδων (27.000) ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων διαστάσεων 20 χ 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 
100 γραµµαρίων. 
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     γ.  Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2011: 
Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών  χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
διαστάσεων 20 χ 11,  100 σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 
     δ.  Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2011: 
Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
διαστάσεων 22 χ 13, 100 σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία 
να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των βιβλιαρίων θα είναι όµοια 
ακριβώς µε τα ήδη κυκλοφορούντα του Ταµείου (µε την νέα επωνυµία πλέον του 
ΕΤΑΑ) σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ταµείου.   

Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω βιβλιαρίων θα γίνει κατά τους 
κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και σύµφωνα µε την σχετική προσφορά της 
δεύτερης συµβαλλόµενης. 

            3. Η συµφωνηθείσα αµοιβή για την προµήθεια των βιβλιαρίων καθορίζεται 
στο ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί 
µετά την παράδοση και την εκ µέρους του Ταµείου ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των βιβλιαρίων 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, ούτε από τυχόν 
αυξοµείωση των τιµών των υλικών ή των ηµεροµισθίων. Στην ανωτέρω αµοιβή 
περιλαµβάνεται η αξία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, η όλη δαπάνη της 
εργασίας καθώς και το εµπορικό και εργολαβικό κέρδος της µειοδότριας εταιρείας. 
Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής 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 ανάδοχος βαρύνεται επίσης µε το κατά νόµο ποσοστό 
υπέρ ΜΤΠΥ και πάσης άλλης νοµίµου κρατήσεως. 

            4. Η παράδοση  των βιβλιαρίων θα γίνει στην έδρα του Τ.Α.Ν (Σωκράτους 53, 
10431, Αθήνα ) µε έξοδα και δαπάνες της αναδόχου εντός σαράντα πέντε (45) 
ηµερών  και σύµφωνα µε τις εντολές των οργάνων του Ταµείου. Ολόκληρη η 
ποσότητα των βιβλιαρίων  πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό η ανάδοχος, πριν 
προχωρήσει στην οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις 
µακέτες για έγκριση  από την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης 
Νοµικών. 

5. Η ανάδοχος, δια του νοµίµου εκπροσώπου του κατέθεσε την µε 
αριθ……..................εγγυητική επιστολή…………………… ποσού 1.200,00 ευρώ για 
την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και των περιπτώσεων 
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ενδεχόµενης απόρριψης από την επιτροπή παραλαβής για ελαττώµατα  που 
αναφέρονται είτε στην εκτύπωση, το χαρτί, είτε στην πληρότητα και ακρίβεια του 
περιεχοµένου, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, η οποία θα παραµείνει στο 
Ε.Τ.Α.Α. µέχρι τη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και µετά την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Τ.Α.Α. από την προµηθεύτρια. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόµου.  

6. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η 
από 06/07/2010 µε αριθ. 56773 διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α., β) η από 
27/09/2010 έγγραφη προσφορά του µειοδότη, γ) η µε αριθ. 102/14-10-2010 θέµα 30ο  
απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα 
σύµβαση 
 7. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 681 και επόµενα του Α.Κ. καθώς και οι διατάξεις περί 
προµηθειών και εκτελέσεων έργου παρά του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 

            8. 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 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 
Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 


