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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.000.000 TEM. ΕΝΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα την 17/06/2013 µεταξύ των συµβαλλοµένων :  

Α) Αφενός του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 
Τ.Κ. 104 33 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Aντώνη Σελλιανάκη 
(στο εξής θα αποκαλείται «Ταµείο») και 

Β) Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «GIESECKE & DEVRIENT 
MATSOUKIS S.A.»  που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 69 Τ.Κ. 131 22, και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ. Ευθύµιο Ματσούκη, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύ-
νοντα Σύµβουλο της εταιρίας, µε Α.∆.Τ. …… και κ. ∆ηµήτριο Ματσούκη, µέλος του ∆.Σ. και 
Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρίας, µε Α.∆.Τ. ……. (στο εξής θα αποκαλείται «Προµηθευτής») 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

           Το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, 
σύµφωνα µε: 

I. Την απόφαση του ∆.Σ. µε αριθµό 232/30-05-2013 θέµα 20ο, µε την οποία αποφασίσ-
τηκε η ανάθεση στον Προµηθευτή του έργου της εκτύπωσης και προµήθειας 
5.000.000 τεµ. ενσήµων του Τοµέα Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ, 

II. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. 152/30-05-2013 µε την οποία δεσµεύ-
τηκε ποσό 24.600,00 € για την κάλυψη της δαπάνης στον ΚΑΕ: 0891 «Εκτυπώσεις, 
Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα οικονοµικού έτο-
υς 2013 και καταχωρήθηκε µε α/α 152 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 
της Υπηρεσίας (Α∆Α: ΒΕΧ7ΟΡΕ1-597) 

III.  Την µε αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΠ∆Α: 3166/1/26-04-2013 προσφορά του Προµηθευτή που 
υποβλήθηκε στο Ταµείο και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

αναθέτει στον Προµηθευτή, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, την εκτύπωση και προ-
µήθεια 5.000.000 τεµ. ενσήµων µε ποσοτική αντοχή (-+5%) σύµφωνα και µε την από 
24/04/2013 προσφορά του και συγκεκριµένα: 
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ΚΛΑΣΕΙΣ ∆ΕΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΣΗΜΩΝ 
0,10 15 300.000 
0,20 15 300.000 
0,50 15 300.000 
0,60 50 1.000.000 
1,15 100 2.000.000 
2,30 30 600.000 
3,00 5 100.000 
4,70 5 100.000 
5,80 5 100.000 
10,00 10 200.000 
ΣΥΝΟΛΟ 250 5.000.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ : 5.000.000 τεµάχια (250 δέµατα των 20.000 τεµαχίων) + 5% 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακ-
ριβώς µε τα ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α. και θα φέρουν τη φράση: «έκδοση 2013» και την επωνυµία του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας 
Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών. Επίσης, θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο 
σώµα και στο απόκοµµα και θα έχουν την ίδια ακριβώς διάσταση (21 Χ 36,5 χιλ.), διάταξη, 
χρώµα ανά κλάση και παράσταση των ενσήµων από προηγούµενη έκδοσή τους, σύµφωνα 
και µε τις υποδείξεις του Ταµείου. 

Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιοµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως, η δε 
διάτρηση θα είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η απο-
κοπή των ενσήµων µεταξύ τους, αλλά και από το απόκοµµα.   

Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτη-
λος και δεν θα παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως. 

Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω ενσήµων θα γίνει κατά τους κα-
νόνες της επιστήµης και της τεχνικής και σύµφωνα µε τη σχετική προσφορά του Προµηθευ-
τή. 

3 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   

           Η συµφωνηθείσα αµοιβή για την προµήθεια των ενσήµων καθορίζεται στο ποσό των 
δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι, 23.370,00 € συµπεριλαµβα-
νοµένου του Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί µετά την παράδοση και την εκ µέρους του Ταµείου 
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ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ενσήµων και κατόπιν της νοµίµου εγκρίσεως του σχε-
τικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Η ανωτέρω συµφωνηθείσα αµοιβή είναι εύλογη, δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται σε 
καµία αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία, ούτε από τυχόν αυξοµείωση των τι-
µών των υλικών ή των ηµεροµισθίων. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αξία των υλι-
κών που θα χρησιµοποιηθούν, η όλη δαπάνη της εργασίας, αποπεράτωσης συσκευασίας 
και διαχείρισης ασφαλείας, καθώς και το εµπορικό και εργολαβικό κέρδος του Προµηθευτή.  

Η τιµή των τυχόν επί πλέον ενσήµων που θα παραδοθούν στο Ταµείο (του αποδεκ-
τού ποσοστού + 5% για κάθε κλάση), θα υπολογισθεί κατά την ίδια τιµή των 3,80 ευρώ - για 
κάθε χιλιάδα ενσήµων, σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή. 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η πληρωµή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µετά την παράδοση των συµφω-
νηθέντων ειδών στο Ταµείο και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την 
αρµόδια προς τούτο επιτροπή παραλαβής.  

Για την καταβολή της αµοιβής, ο Προµηθευτής οφείλει να προσκοµίσει στο Ταµείο τα 
εξής: 
� Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
� Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
� Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) 
� Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο. 
 

 Τον Προµηθευτή  βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 
 
� 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). 
� Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης  

 
Επίσης, παρακρατείται φόρος 4% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας, µε-

τά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

 
Ο Φ.Π.Α. του τιµολογίου βαρύνει το Ταµείο. 
 
Το τιµολόγιο θα εκδοθεί στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Π.∆.Α. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 
ΑΦΜ: 998146384 
∆ΟΥ: ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

5. ΕΥΘΥΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
      Η εργασία εκτυπώσεως και κατασκευής των ενσήµων θα γίνει υπό την εποπτεία αν-
τιπροσώπων του Ταµείου. Ο Προµηθευτής, µια ηµέρα προ της ενάρξεως της εκτυπώσεως, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Ταµείο και να υποβάλει προς έγκριση υπόδειγµα  
/ σχέδιο ενσήµων. 

           Ρητώς συµφωνείται ότι, ο Προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια 
προς αποφυγή κυκλοφορίας ενσήµων άλλων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στο Ταµείο, 
σε αντίθετη περίπτωση δε, θα ευθύνεται να αποζηµιώσει πλήρως το Ταµείο για κάθε θετική 
και αποθετική ζηµία του, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του. 

           Τα από τον Προµηθευτή φωτογραφικά φιλµ ή άλλα µηχανικά µέσα (δισκέτες κ.λπ.) 
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία 
της εταιρείας και θα παραδοθούν µαζί µε τα ένσηµα, προς φύλαξη σε ειδικό χρηµατοκιβώτιο. 

            Όλα τα προκαταρτικά δοκίµια θα καταστραφούν παρουσία εκπροσώπων του Ταµεί-
ου στο εργοστάσιο του Προµηθευτή. Επίσης, τυχόν κακέκτυπα ένσηµα που θα προκύψουν 
κατά την εκτύπωση ή µετά την εξέτασή τους από τους εκπροσώπους του Ταµείου, θα κα-
ταστραφούν παρουσία των αντιπροσώπων του Ταµείου στο εργοστάσιο του Προµηθευτή, ή 
θα παραδοθούν στο Ταµείο, άνευ ουδεµιάς αποζηµιώσεως για την αξία τους, συντασσοµέ-
νου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. 

            Οι παραστάσεις στις πλάκες εκτύπωσης (τσίγκους) θα αποσβεστούν τελείως, αµέ-
σως µετά το τέλος της εργασίας εκτύπωσης από τον Προµηθευτή, υπό την επίβλεψη των 
εκπροσώπων του Ταµείου, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

            Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1.000 τεµαχίων (φύλλα 20Χ50 
ένσηµα) κάθε µια εκ των οποίων θα περιβάλλεται από ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσµίδες 
συσκευάζονται σε δέµατα των είκοσι δεσµίδων (20 Χ 1000) και συνολικά 20.000 τεµαχίων 
που συσκευάζεται σε δέµατα περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής σε κάθε µια δε των 
µικρών πλευρών, θα επικολληθεί ταινία στην οποία θα αναγράφεται το περιεχόµενο τούτου, 
κατά κατηγορία, κλάση και αριθµό ενσήµων σε τεµάχια. Σε περίπτωση που κατά την αποσ-
φράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, οποτεδήποτε, παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων, ο Προ-
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µηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως αποζηµίωση την αξία των ελλειπόντων. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε, οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι 
του αυτού πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το δέµα να έχει 
το αυτό βάρος. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθη-
νών, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Προµηθευ-
τή. 

            Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί από την συσταθε-
ίσα µε την υπ’ αριθµ. 232/30-05-2013 θέµα 20ο Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
των ειδών αυτών, η οποία θα ελέγξει την πιστή και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος 
εκτέλεση της συµβάσεως και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

Μέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Προ-
µηθευτής είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α. δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε 
τις διορθώσεις και τις υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα πα-
ρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και µόνο και θα είναι υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λαν-
θασµένα ένσηµα. 

 

Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
Προµηθευτής υποχρεούται στην έναρξη της τµηµατικής παράδοσης της συµφωνηθείσας 
ποσότητας των ενσήµων στο Ταµείο, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής, ορισθείσας µε την πιο πάνω απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ως καταληκτική  
ηµεροµηνία παράδοσης της συνολικής ποσότητας των προς προµήθεια ενσήµων, ορίζεται η 
31/07/2013.  
 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενσήµων, καλείται να παραστεί, εφόσον το επι-
θυµεί, ο Προµηθευτής µε εκπρόσωπό του και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε µακροσκοπική εξέταση. Για την οριστική παραλαβή των εν-
σήµων, θα συνταχθεί από την επιτροπή παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, που θα συνοδεύει το τιµολόγιο του Προµηθευτή και θα αποτελεί α-
παραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του. 
 

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και το-
υς λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
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           Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 
να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή, που υπο-
βάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός 
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας 
των υλικών, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου ορ-
γάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους ό-
ρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε πε-
ρίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολι-
κού συµβατικού χρόνου, ο δε Προµηθευτής  θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.   
 

Εάν ο Προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προ-
θεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 
20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η 
παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον 
Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύχ-
θηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν 
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη προθεσµίας για την παράδο-
ση τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Τα απορ-
ριφθέντα υλικά επιστρέφονται και καταστρέφονται ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο επιτ-
ροπής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28, και 33 του Π..∆. 
118/2007. 
 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µετά τη λήξη του χρόνου 
παράτασης που χορηγήθηκε στον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, επιβάλλεται, 
εκτός και τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση, ποινική ρήτρα που ανέρχεται στο ποσό 
των 150 ευρώ, η οποία καταβάλλεται χωρίς καµία αντίρρηση, από τον Ανάδοχο. Μετά δε την 
πάροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την προθεσµία αυτή, ο Ανάδοχος κηρύσσε-
ται έκπτωτος από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, πλέον 
της ως άνω αναφεροµένης ως ποινικής ρήτρας χρηµατικής ποινής και των λοιπών συνεπει-
ών, καταπίπτουν υπέρ του Ταµείου, που διατηρεί το δικαίωµα πλήρους αποζηµίωσής του 
για κάθε τυχόν βλάβη εκ της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Προµηθευτή. 
 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση – 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
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του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Προ-
µηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης. 
 

Αν η αρµόδια για την παραλαβή των πιο πάνω ενσήµων επιτροπή διαπιστώσει πα-
ράβαση των όρων της σύµβασης αυτής, µπορεί να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. την κή-
ρυξη του Προµηθευτή ως έκπτωτου ή την απόρριψη µέρους της υπό προµήθεια ποσότητας 
µε ανάλογη µείωση της αµοιβής του ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ι-
σόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Προµηθευτής δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό. 
 

Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν: 
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθη-
κε µε ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση επιβάλλονται, µε από-
φαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή µερική  της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου Προµηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους 
προµηθευτές που είχαν υποβάλλει προσφορά, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπ-
ραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευ-
ση) του Π..∆. 118/2007.  
 

Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του Ταµείου, ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται εις βάρος του έκπτωτου Προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός θα 
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κα-
τά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου 
ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

     Ο Προµηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθµ. ……. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …… 
ποσού 1.900,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Η παραπάνω εγγυητική θα 
επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση του συνόλου της πα-
ραγγελίας και µετά την οριστική εκκαθάριση κάθε εκκρεµότητας από τη σύµβαση αυτή, µε το 
Ταµείο.  
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9. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

    Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδε-
ικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε 
και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή 
της παρούσας σύµβασης, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε 
πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους 
και ο καθένας από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο παρέµεινε στο αρ-
χείο προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

   ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.           ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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