
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

Στην Αθήνα σήμερα      19 /  05 /2010 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: Aφενός 

του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 και εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο 

του Δ.Σ. αυτού κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, κάτοικο Αθηνών και αφετέρου της 

«ΣΤΟΑ Α.Ε. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ»  που έχει έδρα στην οδό Βουλής 7, τηλ. 210 

3237774 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτρη Μπόκολα ΑΔΤ Σ205936/31-

8-98, κάτοικος Αθηνών, Αναπήρων Πολέμων 7 συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 

αποδεκτά τα πιο κάτω: 

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. που στο εξής θα αποκαλείται 

εργοδότης με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το 

συμφωνητικό και σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 66/11-2-2010 θέμα 38ο και 76/15-4-

2010 θέμα 31ο αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στο δεύτερο συμβαλλόμενο που θα 

αποκαλείται στο εξής «ο Ανάδοχος» και αυτός αναλαμβάνει τη παροχή αγαθών, 

όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Συχνότητα παραγγελιών: 1 φορά την εβδομάδα. 

Παράδοση: Στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Αθήνα και 

συγκεκριμένα στο 2 όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) 

Ο μέσος όρος των παραγγελιών θα είναι περίπου 25 Sandwich και 20 εμφιαλωμένα 

νερά των 500 ml για κάθε φορά.  

Οι παραγγελίες θα δίνονται από το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας του Ε.Τ.Α.Α. σε 

υπάλληλο του αναδόχου και θα παραδίδονται σε σκεύη μιας χρήσης που διαθέτει η 

επιχείρηση. 

Οι τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α. των προσφερομένων αγαθών σύμφωνα με τις από 

10/2/2010 και 30/3/2010 προσφορές του αναδόχου έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ 1,30 

ΜΙΚΡΟ SANDWICH ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ-
ΝΤΟΜΑΤΑ 

1,60 

ΜΙΚΡΟ SANDWICH TONOY 1,60 

ΜΙΚΡΟ SANDWICH ΣOΛOMOY 1,90 



ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 500 ml 0,46 

ESPRESSO 1,40 

ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ 1,60 

ESPRESSO FREDDO 1,80 

CAPPUCINO 1,60 

CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟΣ 1,80 

CAPPUCCINO FREDDO 2,00 

ΓΑΛΛΙΚΟΣ 1,40 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1,40 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ 1,60 

ΝES CAFÉ ΦΡΑΠΕ ΜΕΓΑΛΟΣ 1,80 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ (ΤΣΑΙ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ κλπ.) 1,30 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 2,00 

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 2,00 

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 3,00 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (coca cola, sprite, 
fanta,σόδα κλπ) 

1,00 

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 2,50 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το 

Ε.Τ.Α.Α. , ήτοι 3% υπέρ του ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία του κάθε τιμολογίου, 2,4% 

χαρτόσημο στο ποσό των παρακρατήσεων του ΜΤΠΥ και τέλος θα κρατηθεί φόρος 

4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων αφού αφαιρεθούν απ’ αυτήν οι 

παραπάνω κρατήσεις. 

Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο, για λογαριασμό του Ε.Τ.Α.Α. 

με τα στοιχεία :ΑΦΜ 998146384 ΔΟΥ ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΝΗ 22 και το οποίο θα 

συνοδεύεται από αναλυτικές εβδομαδιαίες καταστάσεις των αγαθών που 

στάλθηκαν με τις χρεώσεις τους. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον 

αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους από της υπογραφής της. 

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της Διοίκησης του Ε.Τ.Α.Α. σε άλλο κτίριο και 

αδυναμίας του αναδόχου να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις στο νέο 

χώρο, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτόματα. 

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 15.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ετησίως. 



Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσό συμπληρωθεί πριν την καθορισμένη διάρκεια, 

η σύμβαση λύεται αυτόματα. 

Η σύμβαση συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα.  

              

           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

       Του 

    Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


