
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
 Στην Αθήνα, σήµερα 15/04/2010 µεταξύ: 
 
Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων - 
Ε.Τ.Α.Α.», το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ε.Τ.Α.Α.», που εδρεύει 
στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, ο πρώτος συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, σύµφωνα µε το άρθρο 30 
παρ. 9, του Ν. 3655/2008  
 
και 
Β) της εταιρείας «GREKIS FORM SERVICES – ΓΡΕΚΗΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», η οποία συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Προµηθεύτρια», που 
εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας (θέση Κοντίτα), στο 56ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών – 
Λαµίας, ο δεύτερος συµβαλλόµενος, εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας 
σύµβασης από τον κ. Γκρέκη Ηλία, κάτοχο του υπ’ αριθµόν Ξ 351015 Α..∆..Τ. του A.T. 
Κηφισιάς, Α.Φ.Μ 036104972 και αρµόδια τη ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος µε το πρακτικό της 
από 15/04/2010 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της Γκρέκης Έντυπες Υπηρεσίες ΑΒΕΕ 
εξουσιοδοτήθηκε προς υπογραφή της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και έκαναν 
αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
1. Η Προµηθεύτρια αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης την προµήθεια: α) 250 
τεµαχίων βιβλίων επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 200 φύλλων έκαστο, β) 100 
τεµαχίων βιβλίων ατελών επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο, γ) 50 
τεµαχίων βιβλίων εκθέσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο - όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος και στην από 03/02/2010 και µε 
αρ. πρωτ. 3056 πρόσκληση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης - στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του 
Ε.Τ.Α.Α., που στεγάζεται στην οδό Σωκράτους 53.  
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την υπογραφή της σύµβασης, έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
 
I. Την από 03/02/2010 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 3056 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α., που αφορά πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια: α) 250 
τεµαχίων βιβλίων επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 200 φύλλων έκαστο, β) 100 
τεµαχίων βιβλίων ατελών επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο, γ) 50 
τεµαχίων βιβλίων εκθέσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο - όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος - στον Τοµέα Ασφάλισης 
Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., που στεγάζεται στην οδό Σωκράτους 53. 
 
II. Την πρόταση κατακύρωσης που εισηγήθηκε η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την µε αριθµ. 28/7-5-2009, Θέµα 11ο απόφαση 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισµό στις 12/02/2010. Η εν λόγω 
Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των 
συµβαλλοµένων, η οποία  διά του νοµίµου εκπροσώπου της προσέφερε το ποσό των 5.800,00 
ευρώ, πλέον  του νοµίµου Φ.Π.Α. διαµορφώνοντας την τελική τιµή στο ποσό των 7.018,00 
ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.  
 
III. Την υπ’ αριθ. 69/04-03-2010, Θέµα 21ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία 
επικυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και 
κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού των 5.800,00 ευρώ, 
πλέον  του νοµίµου Φ.Π.Α. διαµορφώνοντας την τελική τιµή στο ποσό των 7.018,00 ευρώ, µε 
τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού.  
 



2. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελεί η οικονοµική προσφορά που 
υπέβαλε η Προµηθεύτρια. 
 
3. Περιγραφή προµήθειας κατά είδος: 
α) 250 τεµάχια βιβλίων επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 200 φύλλων έκαστο,  
β) 100 τεµάχια βιβλίων ατελών επιδόσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο,  
γ) 50 τεµάχια βιβλίων εκθέσεων ∆ικαστικών Επιµελητών, των 100 φύλλων έκαστο,  

o ∆ιαστάσεων (και για τα 3 είδη) 30cm χ 42,5cm 
o σε χαρτί γραφής 80 γραµµαρίων Ευρώπης (και για τα 3 είδη) 
o διπλής εκτύπωσης (και για τα 3 είδη) 
o µε αρίθµηση (και για τα 3 είδη) 
o βιβλιοδεσία σε χοντρό εξώφυλλο (και για τα 3 είδη) 

 
4. Η αµοιβή της Προµηθεύτριας για την παροχή της ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ, 
πλέον  του νοµίµου Φ.Π.Α. 21% (1.218,00 ευρώ), και σύνολο 7.018,00 ευρώ.  Στις τιµές 
χωρίς Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη 
επιβάρυνση. Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη (µε ευθύνη 
και µέριµνα της Προµηθεύτριας) στις αποθήκες του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και 
περιλαµβάνει την αξία των ειδών και τα έξοδα µεταφοράς τους. Τα προς προµήθεια είδη θα 
είναι καινούργια και αµεταχείριστα σύµφωνα µε την προσφορά της Προµηθεύτριας εταιρείας 
και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών της από 03/02/2010 και µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 3056 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α., σε 
συνδυασµό µε την οικονοµική προσφορά της Προµηθεύτριας εταιρείας, µε βάση την οποία 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός σε αυτήν µε την υπ’ αριθµ. 69/04-03-2010, Θέµα 21 απόφαση 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
5. Η παράδοση του υλικού θα γίνει σε 20 ηµέρες (ηµερολογιακές) από την υπογραφή της 
σύµβασης στις αποθήκες του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., στην οδό Σωκράτους 
53,  Τ. Κ. 10431, Αθήνα. Η Προµηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που 
εκτελεί την προµήθεια (Ε.Τ.Α.Α.), την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
6. Η Προµηθεύτρια έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. GRH074115/14-4-10 εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της τράπεζας ALPHA BANK ποσού 600,00 ευρώ, ίσου µε το 10% της τιµή 
κατακύρωσης, άνευ Φ.Π.Α. η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στην 
Προµηθεύτρια µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση 
αθέτησης των υποχρεώσεων της η Προµηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
7. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στην Προµηθεύτρια θα γίνει µε την παράδοση του 100% 
της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µετά την οριστική παραλαβή τους. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του π.δ 118/2007. 
β) Τιµολόγιο της Προµηθεύτριας εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
γ) Εξοφλητική απόδειξη της Προµηθεύτριας, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
 
8. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια 
υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής (Ε.Τ.Α.Α.) το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από την Προµηθεύτρια τα σχετικά παραστατικά, η αρµόδια 
υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α., υποχρεούται να διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα 



σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για έλεγχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
9. Σε περίπτωση που η πληρωµή της Προµηθεύτριας καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή (Ε.Τ.Α.Α.) εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η 
αναθέτουσα αρχή (Ε.Τ.Α.Α.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 
138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 
την Προµηθεύτρια. 
 
10. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και 
δεσµεύουν την Προµηθεύτρια και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων 
όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη της Προµηθεύτριας έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση 
του Ε.Τ.Α.Α., µε απλή εξώδικη δήλωση που θα της κοινοποιηθεί νόµιµα. 
 
11. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου από την πλευρά της Προµηθεύτριας. 
 
12. Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε κατάλληλα από τους ενδιαφερόµενους. Ένα (1) αντίτυπό πήρε η 
Προµηθεύτρια και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α. 
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