
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα σήμερα την  22/05/2012 μεταξύ των συμβαλλομένων:  

Ι. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ταμείο» και  

ΙΙ. Της εταιρείας με την επωνυμία «Π. Ευφραιμίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Ζήνωνος 17, 104 37 (ΑΦΜ 084270041), τηλ. 210 5245261 και η οποία εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Ευφραιμίδη Ματθαίο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Καλλιπόλεως 46 με ΑΔΤ 

Σ670635 και Α.Φ.Μ. 035779295, η οποία θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας 

«Ανάδοχος». 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν κοινώς αποδεκτά τα εξής: 

Το Ταμείο με την υπ’ αριθμ. 169/16-02-2012 θέμα 18
ο

 απόφαση του ενέκρινε την ανάθεση 

της προμήθειας των χυτών προθέσεων (που ζήτησε το οδοντιατρικό τμήμα του Τομέα 

Υγείας Δικηγόρων Αθηνών με το από 32311/18-01-2012 έγγραφό του) στη δεύτερη 

συμβαλλόμενη λόγω χαμηλότερης προσφοράς, με ετήσια συνολική δαπάνη περίπου 

15.000,00 € για τη προμήθεια αυτή. 

Για την πληρωμή της δαπάνης εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  

176/31-01-2012  και Α.Δ.Α. ΒΟΖΖΟΡΕ1-ΖΡ2,  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του φορέα Ε.Τ.Α.Α., Ειδικός φορέας: Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών - Κ.Α.Ε.  

00101311 - οικ. έτους 2012, για τη δαπάνη <<ΧΥΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ>>, που καταχωρήθηκε με 

α/α 153 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας 

Δικηγόρων Αθηνών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. υπογράφεται 

η παρούσα σύμβαση και συνομολογούνται τα εξής: 

1. H Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί όλες τις παραγγελίες που 

αφορούν σε κατασκευές μεταλλικών σκελετών και πλαστικών οδοντοστοιχιών του 

οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού τμήματος του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών 

του Ε.Τ.Α.Α. και να τις παραδίδει μέσα στη καθοριζόμενη κάθε φορά προθεσμία. 

2. Οι κατασκευές (μεταλλικοί σκελετοί και πλαστικές οδοντοστοιχίες) θα είναι άριστης 

ποιότητας τόσο από άποψης υλικών όσο και από άποψη τεχνικής κατασκευής και 

σύμφωνες με την παραγγελία που δίνεται κάθε φορά. Η ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένη να διορθώνει ή να συμπληρώνει τις κατασκευές, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των αρμοδίων του Τομέα.  

3. Η πληρωμή των πιο πάνω κατασκευών από την Αναθέτουσα Αρχή, θα γίνεται 

κατόπιν έκδοσης τιμολογίου από τον ανάδοχο, μετά τον έλεγχο και την παραλαβή 

από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα 

πληρωμής από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρακρατηθούν οι 

νόμιμες κρατήσεις. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στις 15.000,00 € ετησίως. Σε 

περίπτωση που το ανωτέρω ποσό συμπληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης αυτής, η 

σύμβαση λύεται αυτόματα. 



4. Η τιμή κάθε κατασκευής περιλαμβάνει την εργασία και τα υλικά κάθε κατασκευής 

που αναφέρεται στην προσφορά της Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης, και έχει ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΗ 

1) Κατασκευή χυτής προθέσεως άνω γνάθου 54,00 € 

2) Κατασκευή χυτής προθέσεως κάτω γνάθου 54,00 € 

3) Κατασκευή μεταλλικού άκερς  

α) ενός οδόντος 31,50 € 

β) δύο οδόντων 35,10 € 

γ) τριών οδόντων 37,80 € 

4) Προσθήκη οδόντων και ακίδος   

α) ενός οδόντος 28,80 € 

β) δύο οδόντων 31.50 € 

γ) τριών οδόντων 33.30 € 

5) Συγκολλήσεις ή επισκευές και μονό άγκιστρο 27.00 € 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ:  

1) Οδοντοστοιχία άνω γνάθου 153.00 € 

2) Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 153.00 € 

3) Μερική οδοντοστοιχία άνω, κάτω γνάθου 144.00 € 

4) Άκερς   

α)ενός οδόντος 54.00 € 

β)δύο οδόντων 63.00 € 

γ)τριών οδόντων 67.50 € 

δ)τεσσάρων οδόντων 81.00 € 

5) Αναγόμωση θερμοπλαστικού 103.50 € 

 

Oι ανωτέρω τιμές δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 

 

5. Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Ταμείου και των 

ασφαλισμένων του που τυχόν, θα προέρχεται από ελαττωματικές κατασκευές.  

6. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της, δυνάμενη να παραταθεί από τους 



συμβαλλόμενους με τις ίδιες τιμές και κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου 

του Ταμείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ακόμη.  

7. Το Ταμείο δικαιούται, εάν οι παραδιδόμενες κατασκευές δεν είναι σύμφωνες με τα 

ανωτέρω και η Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις έγγραφες υποδείξεις του Τομέα 

Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. προς αποκατάστασή τους εντός εύλογου 

χρόνου, να καταγγείλει, κατόπιν απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, την 

παρούσα σύμβαση και να προβεί στην προμήθεια των πιο πάνω ελαττωματικών 

κατασκευών από τρίτους, και σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερης τιμής, η 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον Τομέα τη διαφορά, παρακρατούμενου 

του ποσού αυτής από τα χρήματα που δικαιούται να λαμβάνει αυτή από τις μέχρι 

τότε παραδοθείσες κατασκευές. 

8. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει η Ανάδοχος με προσωπικό δικό της, 

που ουδεμία σχέση θα έχει με το Ταμείο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, 

δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Ανάδοχο. 

9. Η   σύμβαση   μπορεί να  τροποποιηθεί,   όταν  συμφωνήσουν  γι’   αυτό  τα 

συμβαλλόμενα   μέρη.   Οποιαδήποτε  όμως,   τροποποίηση  των  όρων  της παρούσας 

σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 

συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία. 

10. Η ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 8002016198/22-5-2012 εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης της Τράπεζας EUROBANK EFG ποσού 1.500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση) 

άνευ Φ.Π.Α., η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στην ανάδοχο 

μετά το πέρας τετραμήνου από τη λήξη της σύμβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί 

κάθε οικονομική εκκρεμότητα με το Ταμείο. Σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων της, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτήν οι 

κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. 

11. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε θέμα που δεν 

ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 

118/2007 και εν γένει οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Σε περίπτωση  

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το Ταμείο και η 

Ανάδοχος 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 Δημοσίου συμφέροντος. Σε 

περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, η διαφορά θα 

επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια 

των Αθηνών. 

12. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους συμβαλλόμενους. Ένα (1) αντίτυπο 

έλαβε η Ανάδοχος και δύο (2) αντίτυπα έλαβε το Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 

Αργ. Ζαφειρόπουλος 

                    Ο Ανάδοχος 

 


