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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (∆.∆.∆.) 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α 

  (αριθµ. ∆ιακήρυξης 15/2014) 

 

 

Στην Αθήνα, σήµερα την  31/12/2014 ηµέρα Τετάρτη,  µεταξύ: 

 

1) Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 

«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα 

αποκαλείται «Εργοδότης»), 

και  

2)   Αφετέρου της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «GIANNIKOS S.A.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αρ. 18  - Τ.Κ.106 

78, µε Α.Φ.Μ. 094359657, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 210-3302051 fax: 210-3812195 και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ευστάθιο Ι. Γιαννίκο ……………………… κάτοχο του υπ’ αριθµ. 

……………………. Α.∆.Τ. του …………….. και Α.Φ.Μ ……………, ∆.Ο.Υ …………. (στο εξής θα 

αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  8
ου

 θέµατος της 326/22-12-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α:Β5Ο6ΟΡΕ1-ΜΞΓ) µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του πρόχειρου 

διαγωνισµού µε αρ. διακ. 15/2014 στον Ανάδοχο 

• Της υπ’ αρ. πρωτ. 269822/20-11-2014 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού του Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. προς το ∆.Σ. σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού, 

της δαπάνης και της δέσµευσης της σχετικής πίστωσης (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς αιτήµατος: 

14REQ002474052)  

• Της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.10060/44162/2569/08-12-2014 (Α∆Α: 6Ι9ΗΛ-ΜΗΑ) απόφασης έγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας µέχρι του ποσού των 

63.900,00 € για το έτος 2015 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ: 00.10.0891 του προϋπολογισµού του 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού (Α∆ΑΜ Εγκεκριµένου 

αιτήµατος: 14REQ002474098)  

• Της απόφασης επί του 14
ου

 θέµατος της 321
ης

 /27-11-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά 

µε την έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, της δαπάνης συνολικού ποσού 

60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.6,5%, τη δέσµευση της πίστωσης ποσού 63.900,00 € µε τον Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ: 

0891 «Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις» από τον προϋπολογισµό εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. 

οικον. έτους 2015 και της αποστολής της απόφασης στο εποπτεύον Υπουργείο για την χορήγηση της 

απαιτούµενης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4038/2012   

• Της απόφασης επί του 20
ου

 θέµατος της 322
ης

 /04-12-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι του σχεδίου διακήρυξης  

• Της υπ’ αριθµ. 15/2014 ∆ιακήρυξης (αρ. πρωτ: 299980/12-12-2014, Α∆Α: Β2ΖΧΟΡΕ1-ΟΤΣ, Α∆ΑΜ: 

14PROC002474142) του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, για  την εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων 
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(∆.∆.∆.) του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από 01/01/2015 και µέχρι την ολοκλήρωση της 

διενέργειας του ετήσιου δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

• Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ:  307355/18-12-2014 προσφοράς του Αναδόχου 

αναθέτει στον Ανάδοχο, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτός αναλαµβάνει την προµήθεια και 

εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων (∆.∆.∆.) για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρ. 11 του Ν.∆. 4114/1960 για το χρονικό διάστηµα από την 01
η
/01/2015 και 

µέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του ετήσιου δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, 

µε την προσφερθείσα τιµή των 18,70 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 6,5% για κάθε σελίδα Α΄ 

∆ηµοσίευσης (στην οποία περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα) ήτοι 19,92 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε εκτύπωση της Β΄ σελίδας ∆ηµοσίευσης δωρεάν και µε τους 

λοιπούς όρους της υπ’ αρ. 15/2014 σχετικής διακήρυξης του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχτηκε 

ανεπιφύλακτα ο Ανάδοχος.  

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται µε ηµεροµηνία έναρξης την 01
η
/01/2015 και λήξης την 

προηγούµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο που θα προκύψει από την διαδικασία 

του ετήσιου δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1  Το ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα έχει σχήµα Α4 και το δέσιµο σε τεύχος θα γίνεται µε συρραφή 

µε συρµάτινες προσδέσεις (καρφιά) ή κολλητό.  

3.2 Η εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα γίνεται µε στοιχεία των 10, σε δίστηλες σελίδες 

των 50 στίχων. Κάθε στίχος θα έχει 40 γράµµατα, υπολογιζόµενων ως γραµµάτων και των µεταξύ των λέξεων 

κενών διαστηµάτων.  

3.3 Τα περιεχόµενα θα τυπώνονται πάντα µε κεφαλαίους χαρακτήρες στο τέλος κάθε δελτίου, µε στοιχεία 

πάντα των 11 (γραµµατοσειρά).  

3.4 Το λογότυπο κάθε τεύχους θα έχει ως ακολούθως: Στην πρώτη σελίδα (εξώφυλλο), άνω αριστερά θα 

τυπώνεται το λογότυπο:  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.),  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Α.Ν.) 

Σωκράτους 53 

Το ίδιο ισχύει και για την εσωτερική δεύτερη σελίδα µε την προσθήκη επιπλέον, των στοιχείων: Τ.Κ.104 31, 

ΤΗΛ. 210-5296195. 

3.5 Το τµήµα ∆.∆.∆. του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών έχει το δικαίωµα, µε ευθύνη των αρµόδιων 

υπαλλήλων, να ζητάει διόρθωση σε πρωτότυπο κείµενο µετά την παραλαβή του από τον τυπογράφο, όταν 

αυτό είναι εφικτό και σε εύλογο χρονικό διάστηµα, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η τελική διαδικασία εκτύπωσης, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων.  

3.6 Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανακοίνωση σχετική µε τη λειτουργία του ∆.∆.∆. αυτή θα τυπώνεται 

στο τελευταίο εξώφυλλο κάθε τεύχους για όσο χρονικό διάστηµα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρµόδιους 

του ∆.∆.∆. και θα θεωρείται Β΄ δηµοσίευση (χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες 

(ανακοίνωση συνδροµής- εξώφυλλο κ.λ.π.). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
-  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α. & ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1 Τα προς δηµοσίευση κείµενα θα παραδίδονται στον Ανάδοχο από το γραφείο του ∆.∆.∆. στις 

εγκαταστάσεις του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα, 

µετά τις 14:00 µ.µ. µε τήρηση πρωτοκόλλου παραλαβής (ποσότητα κειµένων µε αναφορά στον αύξοντα 

αριθµό δηµοσίευσής τους & αντίστοιχη αναφορά για τον παραδιδόµενο πίνακα περιεχοµένων). 

4.2  Η έκδοση του ∆.∆.∆. θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα και Παρασκευή, 

ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις ηµέρες συµπίπτει µε οποιαδήποτε αργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

καταχωρίσει στο µεν φύλλο της Παρασκευής τα κείµενα που παρέλαβε από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών 
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από τη ∆ευτέρα µέχρι και την Τετάρτη της ίδιας εβδοµάδας, στο δε φύλλο της ∆ευτέρας τα κείµενα που 

παρέλαβε την Πέµπτη και Παρασκευή της αµέσως προηγούµενης εβδοµάδας. Απαγορεύεται η παραλαβή 

κειµένου προς δηµοσίευση στο ∆.∆.∆. από τρίτους. Στο ∆.∆.∆. δηµοσιεύονται όσα κείµενα παραδόθηκαν από 

το οικείο γραφείο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. Τα προς παράδοση τεύχη θα είναι δεµένα σε πακέτα των 

50 περίπου τεµαχίων και πάντως όλες οι συσκευασίες θα περιέχουν ίσο αριθµό τευχών, ώστε να διευκολύνεται 

ο έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆.∆.∆. 

4.3 Το τµήµα ∆.∆.∆. του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχει δικαίωµα, µε ευθύνη των αρµόδιων 

υπαλλήλων του, να ζητήσει διόρθωση σε πρωτότυπο κείµενο µετά την παραλαβή του από τον Ανάδοχο, όταν 

αυτό είναι εφικτό και σε εύλογο χρονικό διάστηµα - για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων 

του - εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η τελική διαδικασία εκτύπωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη 

ανακοίνωση σχετική µε τη λειτουργία του ∆.∆.∆., αυτή θα τυπώνεται στο τελευταίο εξώφυλλο κάθε τεύχους 

του ∆.∆.∆. για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται αναγκαίο από τον Τοµέα και θα θεωρείται Β΄ δηµοσίευση 

(χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες (ανακοίνωση συνδροµής- εξώφυλλο κ.λ.π.).  

4.5 Ο µέσος όρος εκτυπωθέντων ∆ελτίων ανέρχεται σε 350 έως 500 ανά παραγγελία. Σε περίπτωση που η 

αρχική παραγγελία του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών είναι µικρότερη των 500 δελτίων, ο Τοµέας έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική εκτύπωση ποσότητας πέραν των 350 και µέχρι των 

500 δελτίων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

4.6 Ο Ανάδοχος µε την ανάληψη της εκτύπωσης του ∆.∆.∆. ευθύνεται ατοµικά για κάθε ζηµία, θετική ή 

αποθετική, η οποία ενδεχοµένως θα προκύψει σε βάρος του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από 

τυπογραφικό λάθος ή λανθασµένη δηµοσίευση ή αταξία στο δηµοσιευµένο κείµενο από δική του αµέλεια ή 

αµέλεια των υπαλλήλων του ή από τη µη εµπρόθεσµη παράδοση του ∆ελτίου στον Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. Αν από τις πιο πάνω αναφερόµενες αταξίες ή παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη 

ζηµιωθούν τρίτοι, οι οποίοι θα αξιώσουν αποζηµίωση από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε τέτοιας αποζηµίωσης, καθώς και ποινικής ρήτρας ίσης 

µε το ποσό της ζηµίας. 

4.7  Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται µε µονοµερή δήλωσή του να συµψηφίσει κάθε 

ζηµία µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί από τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή επαρκεί, 

αλλιώς να επιδιώξει και περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ∆.∆.∆. 

5.1 Ως χρόνος παράδοσης του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του  

Ε.Τ.Α.Α. και στο χώρο του γραφείου ∆.∆.∆. (Νο 100) ορίζεται αυστηρά η 8.00 π.µ. ώρα της ηµέρας εκδόσεως 

αυτού, δηλαδή τις ηµέρες ∆ευτέρα και Παρασκευή κάθε εβδοµάδας που εκδίδεται το ∆.∆.∆. και θα 

συνοδεύεται πάντα από τα πρωτότυπα κείµενα και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής) στον ίδιο 

χρόνο που παραδίδονται τα τεύχη. 

5.2 Η παραλαβή του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα πραγµατοποιείται από την αρµοδίως ορισθείσα 

Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., η οποία θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής για τον ποσοτικό και 

ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων τευχών. 

5.3 Εάν το σύνολο ή µέρος των παραδοθέντων τευχών δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους του άρθρου 3 της 

παρούσας σύµβασης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας, η Επιτροπή δικαιούται να τα απορρίψει και ο Ανάδοχος 

να προβεί άµεσα στην επανέκδοσή τους,  σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ταµείου. 

5.4 Τα προς παράδοση τεύχη θα είναι δεµένα σε πακέτα των 50 περίπου τευχών και πάντως όλες οι 

συσκευασίες θα περιέχουν ίσο αριθµό τευχών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής ∆.∆.∆. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ως τίµηµα ορίζεται το ποσό των 18,70 € πλέον Φ.Π.Α. 6,5% ή 19,92 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5% 

για κάθε σελίδα Α’ ∆ηµοσίευσης και εκτύπωση και προµήθεια της σελίδας Β΄ ∆ηµοσίευσης δωρεάν. Ως 

δεύτερη δηµοσίευση θεωρείται κάθε αναδηµοσίευση κειµένου λόγω τυπογραφικού λάθους και ο τυπογραφικός 

χώρος που δεν καλύπτεται από τα προς δηµοσίευση κείµενα (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, στοιχεία εκδότη και 

τυπογράφου, δηλ. 1 & 3/10 σελίδας και κάθε κενό).  Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και το κόστος 

µεταφοράς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

7.1  Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µηνιαίως, ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των εκτυπωθέντων τευχών κάθε εβδοµάδας - καθώς και της επιστροφής στον Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. των κειµένων που έχουν δηµοσιευθεί - από την εκάστοτε ορισθείσα επιτροπή 

παραλαβής, αφού τα ανωτέρω κοστολογηθούν από το αρµόδιο γραφείο του  ∆.∆.∆. του Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών και προσδιοριστεί η συµβατική αξία τους.  

7.2 Η πληρωµή του Αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις:  

� κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 0,10% & 0,25%  επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) κάθε τιµολογίου. 

� κράτηση 0,30% υπέρ ΤΕΑ∆Υ επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) κάθε τιµολογίου. 

� 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) στην καθαρή αξία της σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

υπολογιζόµενη ανά τιµολόγιο. 

� 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) τέλος χαρτοσήµου, ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

� Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης. 

Επίσης, παρακρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των παραπάνω 

κρατήσεων. 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 (§ ΙΑ- υποπαράγραφος ΙΑ.3-περίπτωση 2
Α
)  του 

Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ 85/Α) από 01.01.2015 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την  είσπραξη 

κοινωνικών πόρων υπέρ των ΦΚΑ του Μ.Τ.Π.Υ. και των Επαγγελµατικών Ταµείων Υποχρεωτικής 

Ασφάλισης αρµοδιότητας του  ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. 

7.3  Για την πληρωµή απαιτούνται τα εξής: 

� Τιµολόγιο του Αναδόχου, που θα εκδοθεί νόµιµα και θα αναφέρει το χρονικό διάστηµα που αφορά 

και τον αριθµό των τευχών που χρεώνονται. 

� ∆ελτίο αποστολής των εκτυπωθέντων τευχών του ∆.∆.∆. 

� Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον απαιτείται. 

� Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

� Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

7.4 Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το 

προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση 

εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών 

εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 151/704553-0 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, ποσού 3.000,00 ευρώ, εκδοθείσα την 18/12/2014 από την  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η 

ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την οριστική εκκαθάριση όλων των 

οικονοµικών εκκρεµοτήτων του µε τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
-  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1  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. 

9.2  Ο Ανάδοχος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται έκπτωτος, σε περίπτωση που δεν παραδώσει 

στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών το ∆.∆.∆. µε τις νόµιµες προδιαγραφές του, µέσα στις προθεσµίες που 

ορίζονται στην παρούσα σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 10
ο
- ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

10.2  Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη 

συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 

10.3  Η συµφωνηθείσα στην παρούσα σύµβαση τιµή δεσµεύει και τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα 

ισχύος της και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και συµφωνία µεταξύ και των δύο 

συµβαλλοµένων. 

10.4  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. 

10.5  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. 

10.6  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.  

10.7  Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας περί αλλαγής του τρόπου εκδόσεως του ∆.∆.∆., η 

σύµβαση λύεται αζηµίως για τα δύο µέρη κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του Αναδόχου από το Ε.Τ.Α.Α.,  προ  

είκοσι (20) ηµερών. 

10.8  Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται 

προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί 

δυνατή, αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και καθένας από τους 

συµβαλλόµενους έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του τµήµατος 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  Ε.Τ.Α.Α. 

 

 Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                              

 

 

  

             ΑΝΤΩΝΗΣ  ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   

   
 

 


