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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα 15/07/2013, ηµέρα ∆ευτέρα µεταξύ των πιο κάτω 

συµβαλλοµένων: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 

Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 

και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Aντώνη Σελλιανάκη,  (στο 

εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «ETAI ΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ APPLIED SCIENCE E.Π.Ε.»  που εδρεύει στην  Αθήνα, 

Μεσογείων 86, Τ.Κ. 115 27, Τηλ: 210 6998983 Fax: 6998983, Α.Φ.Μ. 095509650, 

∆.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόµιµα δυνάµει του υπ’ αριθµόν 107/09-01-

2009 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) από τον κο Ιωαννίδη Κωνσταντίνο  του ……, 

κάτοικο ………,  µε Α.∆.Τ …….., µε ΑΦΜ:…….και ∆.Ο.Υ: ……  (στο εξής θα 

αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο πρώτος συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄). 
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• Το Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ Α΄ 230 19981012) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» 

• Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

• Την Φ.10060/1971/115/04-02-2013 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας, ∆/νση ∆ιοικητικής Οργάνωσης. 

• Την απόφαση επί του 29ου  θέµατος της 229ης/09-05-2013 συνεδρίασης του 

∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  

• Την υπ’ αριθµ. 96 µε αρ. πρωτ. 2224/18-06-2013 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε Α.∆.Α: ΒΕΖ∆ΟΡΕ1 - ΖΦΡ, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό 

ύψους 17.220,100 € µε τον Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 100419 «Αµοιβές Λοιπών που 

εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες» του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα 

Συµβολαιογράφων και καταχωρήθηκε µε α/α 96 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας 

 

αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει το έργο της «Λογιστικής 

Ενηµέρωσης της εφαρµογής Λογιστηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων 

του Ε.Τ.Α.Α.», όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το όλο έργο συνίσταται  στη λογιστική ενηµέρωση της εφαρµογής λογιστηρίου των 

Τοµέων Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία 

προσαρµοσµένων (ad hoc) αναφορών για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και 

παρακολούθηση σε τακτικά χρονικά διαστήµατα της οικονοµικής κατάστασης και 

παροχής των στοιχείων αυτών προς την Αναλογιστική Αρχή, µε όλες τις εγγραφές 

έως και 31.12.2013, µε διάθεση ενός ατόµου σε καθηµερινή βάση, µέχρι τέλους του 

έτους και για όσο χρόνο απαιτείται για την ενηµέρωση και καταχώριση των στοιχείων, 

σύµφωνα µε τους κανόνες της λογιστικής, τη φορολογική και εν γένει νοµοθεσία και 

τις ειδικότερες οδηγίες του Ταµείου, βάσει του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο –∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια µέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, έως 

31.12.2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου για το έργο «Λογιστική Ενηµέρωση της εφαρµογής 

Λογιστηρίου» ορίζεται σε 14.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικά 

17.220,00 € µε το Φ.Π.Α., αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες νόµιµες 

κρατήσεις.   

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό, 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των 

κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. καθαρό ποσό αφού 

αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. Η αµοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο µηνιαίως, µε την έκδοση και 

προσκόµιση στον Τοµέα του προβλεπόµενου από το Νόµο φορολογικού 

παραστατικού, αφού αφαιρεθούν όλες οι παραπάνω κρατήσεις πλην του ΦΠΑ, που 

βαρύνει τον Εργοδότη. 

2.  Η αµοιβή αυτή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από 

καµία αιτία.  

3. Η αµοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο:  

- Εφόσον έχει εκδώσει και υποβάλει στον Τοµέα διπλότυπη απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών 

- Εφόσον το ένταλµα πληρωµής εγκριθεί από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού   

Συνεδρίου που διενεργεί τον έλεγχο. 

-  Εφόσον δηλώσει αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 
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- Εφόσον προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και κάθε άλλο 

έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. (118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ευσυνείδητη εκτέλεση του έργου υπό την 

παρακολούθηση της υπηρεσίας και της διοίκησης του Ταµείου και κατά τους κανόνες 

της επιστήµης και της τέχνης. 

Ρητώς συνοµολογείται, ότι το ανατιθέµενο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 

καθηκόντων των υπαλλήλων του Εργοδότη και δεν συνδέεται µε το ωράριο 

λειτουργίας της υπηρεσίας αυτού, επίσης ο Εργοδότης δεν έχει καµία υποχρέωση για 

ασφάλιση των παρά του Αναδόχου χρησιµοποιουµένων υπαλλήλων ή των 

συνεργατών του σε Φορέα Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως. 

 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί το καθήκον της εχεµύθειας και να µην 

γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο στοιχεία φορολογικά ή µη του Εργοδότη, τα 

οποία περιήλθαν στη γνώση της κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

1. 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. 

2. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στην παρούσα 

σύµβαση, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των 

συµβαλλοµένων. 
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3. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα 

επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια των 

Αθηνών, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 

 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε 

και κατανοήθηκε πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από 

τους συµβαλλόµενους και καθένας από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα 

αντίγραφο παρέµεινε στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

     

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

         ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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