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ΣΥΜΒΑΣΗ   

            Στην Αθήνα σήµερα την  2α Οκτωβρίου  2013, ηµέρα   Τετάρτη           , 
µεταξύ των συµβαλλοµένων:  

            Ι. Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία "ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)",  που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. κο Αντώνη Σελλιανάκη, (στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντοµίας 
«Ταµείο») και  

            ΙΙ. Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «GRAND 
SOLUTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Μιχαλακοπούλου 45, µε ΑΦΜ 099759107 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών & Α.Ρ. 
Μ.Α.Ε. …………, που συστάθηκε νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση 
της Νοµάρχου Αθηνών και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
αρ. ………. και η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Σιµωνετάτο Άγγελο, 
κάτοικο Αθηνών οδός ………., µε Α.∆.Τ. ………, και Α.Φ.Μ. …………., 
κατόπιν αποφάσεως δυνάµει του από ……. πρακτικού του ∆.Σ. της εταιρείας, 
που δηµοσιεύτηκε νόµιµα στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. ………….. και δεν 
έχει ανακληθεί µέχρι σήµερα, (στο εξής  θα αποκαλείται χάριν συντοµίας 
«εργολήπτρια»). 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995). 

• Του Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 
1992» 

• Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

• Την Φ.10060/16608/1160/03-08-2012 (Α∆Α:Β4Γ7Λ-ΒΑΟ) εγκριτική 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 

• Την απόφαση του ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α. της υπ’ αρ. 207/29-11-2012 θέµα 
26ο συνεδρίασης (Α∆Α:ΒΛ9ΓΟΡΕ1-ΕΨΠ). 

• Την υπ’ αρ. 245/30-08-2013 (Α∆Α:ΒΛΩ8ΟΡΕ1-ΣΞ0) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 14.883,00 € για την πληρωµή της 
δαπάνης στον ΚΑΕ: 00100439 του προϋπολογισµού εξόδων του 
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Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. µε α/α καταχώρησης 
245 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας  
 

συµφωνήθηκαν και έγιναν κοινώς αποδεκτά τα εξής: 
 
 1. Το Ταµείο, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, κατόπιν της 207/29-11-
2012 απόφασης του ∆.Σ. του  α ν α θ έ τ ει στην εργολήπτρια «το έργο του 
λογιστικού κλεισίµατος και σύνταξης Ισολογισµού και Απολογισµού για τους 
Τοµείς Υγείας και Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. από 01/1/2010 
έως 31/12/2010». 
 
 2. Το όλο έργο συνίσταται στην εν γένει λογιστική ενηµέρωση των 
βιβλίων του πρώην Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών και των Τοµέων 
Προνοίας και Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών και το κλείσιµο του Ισολογισµού και 
Απολογισµού των ανωτέρω διαχειριστικών περιόδων, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της λογιστικής, τη φορολογική και εν γένει νοµοθεσία, τις διατάξεις 
του άρθρου 136 του Ν.3655/2008 των Β/40222/21315/3652 (ΦΕΚ Β 2090/9-
10-08) και Φ30222/14099/574 (ΦΕΚ Β 1993/19-9-2008) αποφάσεων 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τις ειδικότερες 
οδηγίες του Ταµείου, σύµφωνα µε το Ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο.  
 
 3. Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31/12/2013.  Σε 
περίπτωση µη εγκαίρου περατώσεως ή µη καλής εκτελέσεως του έργου 
κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. επιβάλλεται εις 
βάρος της εργολήπτριας εταιρείας ποινική ρήτρα ανερχόµενη στο ποσό των 
300 € για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως και µέχρι τη συµπλήρωση 15 ηµερών 
από την προθεσµία παράδοσης του έργου ήτοι 15/01/2014. Μετά την πάροδο 
των ανωτέρω 15 ηµερών η εργολήπτρια κηρύσσεται έκπτωτη από το ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., η δε ποινική ρήτρα καταπίπτει υπέρ του Ταµείου, το οποίο διατηρεί 
και το δικαίωµα αποζηµιώσεως για κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική 
ζηµία του. 

 4. Η συµφωνηθείσα αµοιβή καθορίζεται στο ποσόν των ευρώ δώδεκα  
χιλιάδων (12.000,00 €) πλέον του νοµίµου ΦΠΑ (23%), ήτοι 14.760,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το σύνολο του έργου και θα καταβληθεί µε 
την αποπεράτωση και παράδοση του έργου στην αρµόδια συσταθείσα προς 
τούτο Επιτροπή του Ταµείου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.207/29-11-2012 
απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. Η αµοιβή αυτή συνοµολογείται δίκαιη και 
εύλογη, θεωρείται οριστική και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή 
αναπροσαρµογή από καµία αιτία. Απαραίτητος όρος για την καταβολή της 
αµοιβής είναι η παράδοση στο Ταµείο θεωρηµένης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
διπλότυπης αποδείξεως ή τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, αριθµού 
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λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ), πιστοποιητικών ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.  Από την αµοιβή 
παρακρατούνται από το Ταµείο οι νόµιµες κρατήσεις και ο φόρος που 
αναλογεί στην εργολήπτρια, ως εξής: 
� 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 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, µετά 

την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου) 
περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 12.000,00 € και βαρύνουν 
την εργολήπτρια, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ταµείο. 

 
Για την πληρωµή της δαπάνης αυτής, δεσµεύτηκε µε την υπ’ αριθµ. 245 και 
µε ηµεροµηνία 30/08/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσό 
14.883,00 € στον ΚΑΕ: 00100439 του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα 
Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. µε α/α καταχώρησης 245 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
Τοµέα.  
 
 5. Η εργολήπτρια 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. 
 
 6. Ρητώς συνοµολογείται, ότι το ανατιθέµενο έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταµείου και δεν συνδέεται µε το 
ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας αυτού, επίσης το Ταµείο δεν έχει καµία 
υποχρέωση για ασφάλιση των παρά της εργολήπτριας χρησιµοποιουµένων 
υπαλλήλων ή των συνεργατών της σε Φορέα Κύριας και Επικουρικής 
Ασφαλίσεως. 
 
 7. Η εργολήπτρια  έχει υποχρέωση να τηρεί το καθήκον εχεµύθειας και 
να µην γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο στοιχεία φορολογικά ή µη του 
Ταµείου, τα οποία περιήλθαν στη γνώση της κατά την εκτέλεση του έργου. Το 
όλο έργο θα γίνει αποκλειστικά και µόνον στα γραφεία του Τοµέα Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών. 
 
 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. 
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 9. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις και επικουρικά οι 
διατάξεις των άρθρων 681 και επόµενα του Α.Κ.. 
 
 10. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή 
εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως, αρµόδια θα είναι τα ∆ιοικητικά 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, 
από τα οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από 
ένα ο καθένας και ένα παρέµεινε στο αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ 

 

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ           ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   

 

                                 Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων    
 
 

        Ανδρέας Π.Κουτσόλαµπρος 
                                                 Νοµικός Σύµβουλος 


