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ΣΥΜΒΑΣΗ 
(Αρ.Διακ.15/2015) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
       

Στην Αθήνα σήμερα 31/12/2015., ημέρα Πέμπτη  μεταξύ: 
1. Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό 

τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22-104 33, με Α.Φ.Μ. 998146384, 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πλιάκη 
Στυλιανό, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 
και  

2. Αφετέρου της επιχείρησης «Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στις ΑΧΑΡΝΑΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού Ντάλιας αρ. 39, Τ.Κ. 13677, με Α.Φ.Μ. 091330530, αρμόδια Δ.Ο.Υ: 
ΑΧΑΡΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ με Α.Δ.Τ. 
ΧΧΧΧ που εκδόθηκε από το ΧΧΧΧ (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει: 
 

1. Των πρωτογενών αιτημάτων: 
 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 318874/16.09.2015 εγγράφου της Δ/νσης Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας 

των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., όπου αιτείται την εκτύπωση εντύπων (ΑΔΑΜ 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003073253). 

 Του υπ’ αριθμ. 150526/07.05.2015 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Τομέων 
Υγειονομικών, όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 19ου θέματος της υπ’ αριθμ. 343/23-04-
2015 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην προμήθεια εντύπων (ΑΔΑΜ 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003075132). 

 Του υπ’ αριθμ. 198124/08.06.2015 εγγράφου της Δ/νσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών, όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 8ου θέματος της υπ’ αριθμ. 348ης/21-05-2015 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της δαπάνης  για 
την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της εκτύπωσης των ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων έτους 2016 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003073647). 

 Του υπ’ αριθμ. 292755/26-08-2015 εγγράφου του Tομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, όπου 
αιτείται η προμήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ενσήμων) έτους 2016 και την με 
αρ.πρωτ.39953/28-07-2015 απόφαση προέγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας του Προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003074587). 

 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΤΑΑ 262414/27-07-2015 εγγράφου του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 
Επιμελητών, όπου γνωστοποιείται η ανάγκη για την εκτύπωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
επικόλλησης ενσήμων έτους 2016 (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003073831). 

 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 262470/27-07-2015 εγγράφου του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Επαρχιών, όπου αιτείται η εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων ασφαλισμένων 
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. έτους 2016 (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003074282). 

 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 310419/09-09-2015 εγγράφου του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης, όπου αιτείται η προμήθεια 7.000 ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης 
ενσήμων έτους 2016 και την με αρ.πρωτ.45425/07-09-2015 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 
15REQ003074090). 

 
2. Των αποφάσεων: 
 Της απόφασης επί του 11ου θέματος της 358ης/16.07.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 6Μ3ΝΟΡΕ1-ΠΓΨ) 

   Της υπ’ αρ. 476 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 62425/16.09.2015 και 
ΑΔΑ:Ψ4Χ5ΟΡΕ1-ΣΥΟ, ποσού 6.150,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. οικ. 
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έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891.00 για την προμήθεια εγγυητικών επιστολών (ΑΔΑΜ Έγκρισης 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003073468). 

 Της υπ’ αρ. 195 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 106002/11-09-2015 και 
ΑΔΑ:76Σ7ΟΡΕ1-ΨΨ4, ποσού  34.440,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΤΑΑ/Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονομικών οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:1293 για την προμήθεια Εντύπων και Mπλοκ 
(ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003075231). 

 Της υπ’ αρ. 174 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 174/22-06-2015 και ΑΔΑ: 
ΩΧΣ6ΟΡΕ1-Ξ4Φ, ποσού 19.680,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑ.Ν. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891 
για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση και προμήθεια 
ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 για τους δικηγόρους Αθηνών & Επαρχίας, τους 
Υποθηκοφύλακες & τους Δικαστικούς Επιμελητές (ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ003073710). 

 Της υπ’ αρ. 83 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 272576/31-07-2015 και 
ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕ1-02Λ, ποσού 600,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Λογ/σμού Παροχών σε Χρήμα οικ. έτους 2015, στον 
ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωμή δαπάνης προμήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων, έτους 2016 του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΑΔΑΜ 
Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003074646).  

 Της υπ’ αρ. 94 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 299789/6056/01-09-2015 και 
ΑΔΑ: 7ΚΔ7ΟΡΕ1-ΚΞΤ ποσού  1.845,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α/ΤΠΔΕ οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 
0891(ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003073908).  

 Της υπ’ αρ. 87 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 305048/7-09-2015 και ΑΔΑ: 
ΩΩ83ΟΡΕ1-ΜΩ6, ποσού  5.000,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Λογ/σμού Παροχών σε Χρήμα οικ. έτους 2015, στον 
ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωμή δαπάνης προμήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων, έτους 2016 του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΑΔΑΜ 
Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003074328).  

 Της υπ’ αρ. 88 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 307870/08.09.2015 και ΑΔΑ: 
7Γ7ΘΟΡΕ1-ΙΞΜ ποσού  2.000,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Λογ/σμού Παροχών σε Χρήμα οικ. έτους 2015, στον 
ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωμή δαπάνης προμήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων, έτους 2016 του Τομέα Υγείας Δικηγόρων  Θεσσαλονίκης 
(ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003074169).  

 Της απόφασης επί του 9ου θέματος της 365ης/16.09.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση όρων του σχεδίου διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος 
θα αναλάβει την εκτύπωση εντύπων, (όπως ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων, 
ασφαλιστικά βιβλιάρια κλάδων Σύνταξης& Πρόνοιας, Μπλοκ, Καρτελών, κ.λ.π.) των Τομέων 
του Ε.Τ.Α.Α.  

 Της απόφασης επί του  20ου θέματος της 377ης /09-12-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
που αφορά στην έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων που θα αναλάβουν  την προμήθεια & εκτύπωση 
εντύπων, μπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων, κ.λ.π. για τις ανάγκες των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., Τομέων Υγειονομικών, Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Τομέα 
Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Τομέα Ασφάλισης Νομικών, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.715,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Κατακύρωση 
αποτελέσματος διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΣΨΡΟΡΕ1-ΙΦΝ) 

3. Της διακήρυξης αρ.15/2015 - Αρ. Πρωτ: 373749/27-10-2015  - ΑΔΑ: 6ΒΜ5ΟΡΕ1-ΓΨΜ  & 
ΑΔΑΜ: 15PROC003225648 

στη συμβαλλόμενη επιχείρηση με την επωνυμία «Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.», η οποία 
αναλαμβάνει την προμήθεια - εκτύπωση των εντύπων των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ. 
Τα προς εκτύπωση και προμήθεια  είδη αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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α) 100.000 σετ Δίφυλλες  Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής (Σ), για Η/Υ  (φόντο σιέλ) 
β) 10.000 σετ Δίφυλλες  Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (Ε), για Η/Υ ( φόντο κίτρινο) 
γ) 10.000 σετ Δίφυλλες  Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης Δεκάτων (Δ), για Η/Υ ( φόντο ροζ) 
 
Διαστάσεις: 297*210 mm - Χαρτί: Bank Post 100gr/100gr. 
 Εκτύπωση: Α΄ φύλλο – τρίχρωμη offset μονόπλευρη- Β΄ φύλλο μονόχρωμη offset αμφίπλευρη. 
Συσκευασία:  Σε κιβώτια ανά 500 σετ με ετικέτα για το είδος που περιέχουν. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές δεν θα φέρουν αρίθμηση, θα είναι δίφυλλες, χωρίς να παρεμβάλλεται 

καρμπόν μεταξύ α΄ και  β΄ φύλλου, ούτε  κόλλα μεταξύ των δύο φύλλων του κάθε σετ . 
 
Η πρώτη σελίδα των σετ Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής (Σ),  Καλής Εκτέλεσης (Ε), 

Ανάληψης Δεκάτων (Δ), θα είναι τυπωμένη πάνω σε φόντο από σιέλ,  κίτρινο και ροζ αντίστοιχα, με 
κεφαλαία γράμματα, ύψους ενός χιλιοστού η επωνυμία του Ταμείου και  θα περικλείονται από 
περιθώριο, δύο παραλλήλων γραμμών πιο σκούρας απόχρωσης, του ίδιου χρώματος (τριχρωμία).  

 
 

Τα ανωτέρω έντυπα θα παραδοθούν ως κατωτέρω: 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ  
ΑΘΗΝΑ 37.000 2.000 6.000 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.000 2.000 1.000 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8.000 500 500 
ΠΑΤΡΑ 8.000 500 500 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2.000 500 500 

ΛΑΡΙΣΑ 6.000 500 500 

ΒΟΛΟΣ 2.000 500 ----- 
ΚΟΖΑΝΗ 3.000 500 ---- 

ΛΑΜΙΑ 3.000 500 ----- 

ΡΟΔΟΣ 3.000 500 ---- 

ΤΡΙΠΟΛΗ 3.000 500 500 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4.000 500 ---- 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4.000 500 500 

ΧΑΛΚΙΔΑ 2.000 500 ----- 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Διεύθυνση Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ 

1 
ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& Ε.Δ.Ε. 
 

Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ 105 61 210 3740155 210 3740319 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ 
Α/Α Τμήμα/Γραφείο  Διεύθυνση Τ.Κ. ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ 

1 ΑΛΕΞ/ΛΗ K.Παλαιολόγου 38 68100 Α΄ 25510/81912 25510/21912 

2 ΒΟΛΟΣ Κοραή 65 & Πλάτωνος  38333 Α΄ 24210/24022 24210/21822 

3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σμύρνης 28     71201 Γ΄+ Δ΄ 2810/289619, 287024 2810/280804 
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2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ  
 
α) Ανακοίνωση Δήλωσης : 100 μπλοκ των 100 φύλλων το καθένα 
β) Σύμβαση Εκχώρησης: 100 μπλοκ των 100 φύλλων το καθένα 
 

Τα μπλοκ θα είναι  ψαροκολλητά στο πάνω μέρος, σε λευκό χαρτί, με μονόχρωμη εκτύπωση , μονής 
όψης και διαστάσεις Α4 

Η εκτύπωση όλων των ανωτέρω εντύπων  θα γίνει στη νεοελληνική γλώσσα (δημοτική), με το  
μονοτονικό σύστημα  με στοιχεία,  διαστάσεις, τύπο, μορφή  και βάρος του χαρτιού, όμοια προς τα 
υποδείγματα,  που θα διατίθενται στους  υποψηφίους  προμηθευτές από τη Δ/νση Εγγυοδοσίας και 
Πιστοδοσίας.  

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα ανωτέρω έντυπα τόσο στην κεντρική 
υπηρεσία όσο και σε περιφερειακά γραφεία των Τομέων Μηχανικών όπως αυτά αρμοδίως θα 
υποδειχτούν από τη Δ/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας. 

 
Τα ανωτέρω έντυπα θα παραδοθούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων στην Αθήνα. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Διεύθυνση Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ 

1 
ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& Ε.Δ.Ε. 
 

Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ 105 61 210 3740155 
 

210 3740319 
 

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για  τα έντυπα των Τομέων Μηχανικών & E.Δ.Ε. ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 
30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προβλεπόμενη υποβολή των δοκιμίων προς 
έγκριση, δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, ενώ η ολοκλήρωση των πιθανών διορθώσεων του δοκιμίου, με ευθύνη και των δύο μερών,  
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος 10 εργασίμων ημερών από την αρχική υποβολή του 
δοκιμίου. 
 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόμενα του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07. 
 
 Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εκτέλεση  στις ανατιθέμενες δια της παρούσας 
υποχρεώσεις του, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε 
παράβαση ή πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωμή του. Εάν δε, η 
παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη 
συνέχεια ο Εργοδότης θα μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη  σύμβαση, οπότε αυτή θα λύεται 
αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο.   

 

4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζεύξιδος 8  54622 
ΙΣΟΓ. ΕΩΣ 

ΚΑΙ Β΄ 
2310/281692, 276918 2310/260708 

5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ναπολέοντος Ζέρβα 7-9   45332 Δ΄ 26510/74130, 37319 26510/30527 

6 KOZANH Κ. Παλαιολόγου 10  50100 Α΄ 24610/28603     24610/36754 

7 ΛΑΜΙΑ Αινιάνων 2   35100 Γ΄ 22310/52666 22310/26502 

8 ΛΑΡΙΣΑ Καλλιθέας 7&Περσεφόνης 41222 Β΄ 2410/535656 2410/536971 

9 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρίωνος 1    81100 Γ΄ 22510/44590 22510/48127 

10 ΠΑΤΡΑ Φιλοποίμενος 4  26221 Δ΄ 2610/222284, 273704 2610/223450 

11 ΡΟΔΟΣ Μητροπόλεως 4   85100 ΙΣΟΓ. 22410/27507    22410/33960 

12 ΤΡΙΠΟΛΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 6  22100 Α΄ 2710/242469 2710/243084 

13 ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιριγώτη 31    34100 Α΄ 22210/28730  22210/89544 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα  τιμή βάσει της υπ’ αριθμ. : 380598/5-
11-2015 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 20ου θέματος της  υπ’ αριθμ. 
377ης/09-12-2015 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: 3.092 € 
πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική αξία με τον Φ.Π.Α. 3.803,00€. 
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α., 
μετά τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Η πληρωμή των 
υπηρεσιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση τους. Για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνταχθεί 
σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρμόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 
 
2. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 -105 61 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384   
 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 
 Κράτηση 0,10 %  υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4013/2011)  επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 Παρακράτηση φόρου 4% στην προμήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών  στο προ 
Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 
 
 
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 
ανάδοχο. 
 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή 
αξία των 3.092 €   και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 
 
4. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Τομέα, τα εξής: 
Α)  Θεωρημένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 
Δ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης αλλά και  σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική  
Νομοθεσία  για  αντίστοιχο έργο.  

 

E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ΧΧΧ γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης περί  καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 154,60 ευρώ, εκδοθέν από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ανωτέρω γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης θα επιστραφεί 
στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 
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ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης 
των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή 
αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 

3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να 
ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα 
δικαιώματα αυτά. 

4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι 
συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της 
συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.  

5. Το  Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους 
(π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα 
δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία 
έλαβαν ένα (1) ο Ανάδοχος και  δύο (2)  ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο 
συμβάσεων του τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
   

   
   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   
 


