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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 200.000 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

ΣΕΙΡΑΣ ΣΤ΄ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 

Στην Αθήνα, σήµερα, την  02/12/2014,  µεταξύ: 
 
1)  Αφενός 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»), 

& 
2) Αφετέρου της εταιρείας «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», (Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Αρχείων  – Εµφακελώσεις - Εκτυπώσεις),  που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής,  επί 
της οδού Τυµφρηστού 4 Αχαρναί , Τ.Κ. 13 678,  µε Α.Φ.Μ. 800346480,  αρµόδια ∆.Ο.Υ: Αχαρνών 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.  ∆ηµήτριο Γιαννακίδη, κάτοικο ******* επί της οδού ******** 
******** **, µε  ΑΦΜ: *********, ∆ΟΥ: ******* και Α.∆.Τ. ** ******, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ******* 
(στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  6ου  θέµατος της 318ης /06-11-2014 
συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 7Ξ40ΟΡΕ1-ΝΞ0). 

•••• Της υπ’ αρ. πρωτ. 65743/16-09-2014  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 
Ω5Ζ5ΟΡΕ1-Φ65 – Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος 14REQ002318979), ποσού  9.824,88 
€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. στον ΚΑΕ:0891.000, οικ. έτους 2014, «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, 
Βιβλιοδετήσεις ΚΣ» 

•••• Του υπ’ αριθµ. Πρωτ. 213726/29-9-2014 αιτήµατος της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
των Τοµέων  Μηχανικών & Ε.∆.Ε.   (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς  αιτήµατος : 14REQ002316058) 

στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αυτή 
αναλαµβάνει την προµήθεια - εκτύπωση συνολικά 200.000 σετ µηχανογραφηµένων Γραµµατίων 
Είσπραξης Σειράς ΣΤ΄ , µε αρίθµηση,   για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  ως εξής: 

Τα έντυπα θα πρέπει να εκτυπωθούν σε τετραπλό µηχανογραφικό χαρτί, άριστης ποιότητας 

διαστάσεων 11΄΄ Χ  9,5΄΄ (ανά σετ),  σε σετ των τεσσάρων φύλλων,  λευκό, γαλάζιο, κίτρινο, ροζ, 

µονοχρωµία εκτύπωσης, οπές αρχειοθέτησης, αρίθµηση από100.001 έως 300.000, ενώ µεταξύ 

των φύλλων θα πρέπει να παρεµβάλλεται καρµπόν, επίσης άριστης ποιότητας.  

Τα γραµµάτια θα είναι συσκευασµένα σε κιβώτια των 500 σετ, στα οποία θα αναγράφεται η 

αρίθµηση του περιεχοµένου τους. 

Συνολική Ποσότητα 400 κουτιά των 500 σετ 

Στη διάσταση του ύψους των µηχανογραφικών εντύπων και σε όλο το πλάτος των χαρτιών, θα 

υπάρχει οριζόντια διάτρηση (perforation) τόσο ισχυρή, ώστε να επιτρέπει την αναδίπλωση τους µε 

ευχέρεια, µετά την έξοδο από την εκτυπωτική µηχανή, ή τη διέλευση µετά την έξοδο τους, χωρίς 

όµως να κόβεται το χαρτί.  
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Στα µηχανογραφικά έντυπα θα υπάρχει διάτρητος οδηγός αυτόµατης τροφοδοσίας και 

προώθησης και στις δύο πλευρές τους καθώς και οπές κλασσαρίσµατος. Ο διάτρητος οδηγός 

όλων των εντύπων των γραµµατίων, θα διαχωρίζεται και στις δύο πλευρές. Το κοµφετί του 

διάτρητου οδηγού, θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί καλά, για να µην εµποδίζει τα οδοντώµατα των 

προωθητών (tractors) να εισέλθουν στις οπές και να µη δηµιουργούν ανωµαλία από τη πτώση τους 

µέσα στην εκτυπωτική µηχανή. Η απόσταση του άξονα του οδηγού από το άκρο του εντύπου να 

είναι 6 mm.  

Η συσκευασία των µηχανογραφικών εντύπων θα είναι απαραίτητα σε 500 ενιαία σετ. Τα 

κιβώτια θα είναι από χαρτόνι καλής ποιότητας και επιµεληµένης κατασκευής, αποκλειόµενης της 

σύνδεσης των ενώσεων µε απλή κολλητική ταινία . Τα κιβώτια θα έχουν τις διαστάσεις του εντύπου 

και θα έχουν τέτοιο βάθος, ώστε όταν τοποθετούνται τα σετ, να µη δηµιουργείται κενό, που να 

επιφέρει αλλοιώσεις στο σχήµα των εντύπων, λόγω µετακίνησης τους µέσα στα χαρτοκιβώτια, 

καθώς και κατά τη τοποθέτηση τους, η τη µετακίνηση τους. Τα κιβώτια θα είναι σφραγισµένα από 

το εργοστάσιο κατασκευής, µε τρόπο που θα εξασφαλίζει τη µη παραβίαση τους και σε κάθε 

κιβώτιο, σε εµφανές σηµείο θα αναγράφεται η αρίθµηση των εντύπων που περιέχει. 

Η εκτύπωση των ανωτέρω εντύπων στελεχών, θα γίνει µε στοιχεία  όµοια προς τα 

υποδείγµατα, τα δε έντυπα αυτά θα εκτυπωθούν κατά το µονοτονικό σύστηµα και  σύµφωνα µε τη 

νεοελληνική γλώσσα (δηµοτική ), σε τρόπο ώστε τα προς συµπλήρωση κενά να αντιστοιχούν 

µεταξύ τους µε σχολαστική ακρίβεια. 

Η εργασία θα εκτελεσθεί κατά τους κανόνες της τέχνης, το δε χαρτί θα είναι της κατηγορίας του 
υποδείγµατος της υπηρεσίας, βάσει του  οποίου  συντάχθηκε η σχετική προσφορά  του  αναδόχου.  

 

Άρθρο 2: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα έντυπα θα παραδοθούν εντός 10 εργασίµων ηµερών από την οριστική έγκριση από την 

αρµόδια υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του δοκιµίου, που θα προσκοµίσει  ο 

ανάδοχος. 

 Η υποβολή του δοκιµίου 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 15 εργασίµων ηµερών από την αρχική υποβολή του δοκιµίου. 

Συνολικά ο  χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόµενα του άρθρου 32 του 

Π.∆.118/07. 

Τα είδη θα παραδοθούν στη κεντρική υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, σε χώρο που θα υποδειχτεί στον ανάδοχο από τη ∆/νση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών -Τµήµα Ελέγχου Πόρων και Λογιστηρίου  και ύστερα από τηλεφωνική 

συνεννόηση για τον προγραµµατισµό της ηµεροµηνίας και ώρας  παράδοσης ( τηλ. Επικοινωνίας 

210 3740415, 2103740419, 2103740424).  

Αν η Επιτροπή παραλαβής του Ταµείου διαπιστώσει παράβαση των όρων της σύµβασης, 

καθώς επίσης ότι η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, µπορεί αν δεν θέλει να κηρύξει τον 
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προµηθευτή έκπτωτο, να απορρίψει µέρος της εργασίας ή και ολόκληρη, µειώνοντας ανάλογα και 

την τιµή κατά την απόλυτη κρίση της.  

Η παραλαβή   θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: 

α) καµιά κακοτεχνία  

β) καµιά παράλειψη  

γ) καµιά διαφορά στο χαρτί µεταξύ του υποδείγµατος που δόθηκε από την υπηρεσία  στον 

ανάδοχο για τη σύνταξη της προσφοράς του και των εντύπων που έχουν παραληφθεί. 

Άρθρο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Ως τίµηµα για τη προµήθεια - εκτύπωση των ανωτέρω ειδών, ορίζεται η από τον Ανάδοχο 
προσφερθείσα τιµή, βάσει της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 215813/1-10-2014 προσφοράς του, η οποία 
εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 6ου θέµατος της 318ης /06.11.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 7Ξ40ΟΡΕ1-ΝΞ0). 

δηλαδή το συνολικό ποσό των  7.140,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 8.782,20 € 

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. 

Τον εργολάβο  βαρύνει η εκτέλεση της εργασίας εκτύπωσης, η προµήθεια και η αξία του 
χαρτιού, τα µεταφορικά και  οι πάσης φύσεως κρατήσεις. 

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 
ΕΤΑΑ ,  µετά τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος  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 της εργασίας, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από την αρµόδια   
επιτροπή  παραλαβής  του Εργοδότη. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
� Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 
� Τέλος χαρτοσήµου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων 

υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.  
� Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
� Φόρος προµηθευτών 4% επί της καθαρής αξίας, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ 

δηµοσίου.  
 

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης 
µε τον ανάδοχο. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%), περιλαµβάνονται στη 
συνολική καθαρή αξία των 7.140,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στους Τοµείς Μηχανικών 
& Ε.∆.Ε., τα εξής: 

Α)  Τιµολόγιο. 
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Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 

Γ)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

∆)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α/ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 , Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.:   998146384 

∆.Ο.Υ.:  ∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ) 

Με την καταβολή του συµβατικού ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι 

απαιτήσεις κάθε είδους του  Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη,  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και 

ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και 

συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, 

βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης 

κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική 

αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

Άρθρο 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται  για χρονικό διάστηµα 30 εργασίµων ηµερών  
από την υπογραφή της.  

 
Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
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 τη 
σχετική   Νοµοθεσία  για  την αντίστοιχη εργασία .  

Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί 
µόνο προσωπικό, το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά 
Ταµεία Ασφάλισης.   

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. 

Άρθρο 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

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. 
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Άρθρο 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απαράβατοι. 

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

3. 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. 

4. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών  να 

ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους, δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση 

από τα δικαιώµατα αυτά. 

5. 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. 

6. 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.) 

7. 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. 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

κατανοήθηκε πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους 

συµβαλλόµενους και καθένας από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται 

στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α   

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   

   

 

 

 


