
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

Στην Αθήνα σήµερα την 11/07/2014, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: 

 

I.     Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 

«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 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»), 

& 

II. Αφετέρου της εταιρείας «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕUROSUPPLIES» που εδρεύει 

στα Σπάτα, οδός Αρµονίας 6- Θέση Λιοφύτι Τ.Κ. 190 04, τηλ. 210 6037 990, fax: 210 6039 065, 

ΑΦΜ:…………., και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα Γαλάνη Αθανασία, κατόχου του υπ’ αριθµ. 

………………. ∆ελτίου Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α ……………. και µε ΑΦ.Μ. ……………. (στο 

εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ταµείο σύµφωνα µε: 

 

1. Το υπ’ αριθµ. 105378/19-05-2014 έγγραφο των Τοµέων Υγειονοµικών προς το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά τον προγραµµατισµό για την προµήθεια µελάνης 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας.( Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 

14REQ002146674) 

2. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 36444/02-05-2014 και 

Α∆Α:ΒΙΦΓΟΡΕ1-ΛΣΗ,  ποσού 10.000,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης 

Υγειονοµικών, ΚΑΕ: 1731.00, οικ. έτους 2014 για την προµήθεια µελάνης φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων και µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας. 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 115708/30-05-2014 προσφορά της εταιρείας «Εurosupplies»   

4. Την Απόφαση επί του 9ου θέµατος της 291ης/05.06.2014 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. (Α.∆.Α.: Ψ7Σ∆ΟΡΕ1-ΥΒΧ), µε την οποία επικύρωσε το αποτέλεσµα της απευθείας 

ανάθεσης για την προµήθεια µελάνης φωτοτυπικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων 

τηλεοµοιοτυπίας για ένα έτος και κατακύρωση στους µειοδότες µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά είδος ( Α∆ΑΜ εγκεκριµένου αιτήµατος: 14REQ002146871) 

5. Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 130226/16.06.2014 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. προς την εταιρεία 

«Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., Eurosupplies» 
 

αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», και αυτή 

αναλαµβάνει τη προµήθεια που αφορά σε µελάνη φωτοτυπικών και µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας των 

Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. Τα είδη προς προµήθεια είναι τα εξής: 

 
Περιγραφή είδους Μον. Μέτρησης Ποσότητα Τιµή (€) Σύνολο (€) 

Τoner Samsung SF-560, Scx 

4216-4216 

 

Τεµάχιο 

 

8 
18,30 146,40 

Τoner Samsung Scx 5530-

5530 

 

Τεµάχιο 

 

5 
30,60 153,00 

Τoner Samsung 4728D-103D  

Τεµάχιο 

 

5 
24,40 122,00 

Τoner Samsung M 3875-   56,28 281,40 
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204S Τεµάχιο 5 

Τoner Canon L140-FX-10 Τεµάχιο 2 13,70 27,40 

Τoner Xerox M15-M15 Τεµάχιο 2 52,49 104,98 

Toner Toshiba Studio 35-

T3500 

 

Τεµάχιο 

 

2 
17,38 34,76 

Τoner Develop 1801-104 Τεµάχιο 5 43,83 219,15 

Τoner Sharp Ar 5520-T020  

Τεµάχιο 

 

2 
44,16 88,32 

Τoner Hp 4250-Q5942x Τεµάχιο 8 32,40 259,20 

Τoner Hp 5200-Q7516a Τεµάχιο 8 39,90 319,20 

Τoner Lexmark T650H11 

(25.000 σελ.) 

 

Τεµάχιο 

 

8 
95,90 767,20 

Σύνολο    2.523,01 

ΦΠΑ 23%      580,29 

Γενικό Σύνολο    3.103,30 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. Ως τίµηµα για την ανωτέρω προµήθεια ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της 

από 115708/30-05-2014 προσφοράς του, και σύµφωνα µε την απόφαση επί του 9
ου

 θέµατος της 

291ης/05.06.2014  συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., µε την τιµή των 2.523,01 € πλέον Φ.Π.Α.  

  

2.  Με την παράδοση της προµήθειας ο ανάδοχος θα εκδίδει θεωρηµένο Τιµολόγιο –∆ελτίο 

Αποστολής. Η πληρωµή του ποσού µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων  θα καταβάλλεται από τον 

Εργοδότη βάσει του υποβληθέντος τιµολογίου του Αναδόχου, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες 

συµβατικές υποχρεώσεις του και µετά από προηγούµενη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης 

(IBAN) και τα νοµίµως  απαιτούµενα  παραστατικά που θα  ζητηθούν από την αρµόδια Υπηρεσία που 

διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 

Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθούν τα τιµολόγια του Αναδόχου είναι τα εξής: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     Ε.Τ.Α.Α-ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΜΑΡΝΗ 22, 104 33 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ.:             998146384 

 ∆.Ο.Υ.:              ∆’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ), 

και θα παραδοθούν στους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Αχαρνών 27-104 39 Αθήνα 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως επιβληθούν κατά 

τη διάρκεια της σύµβασης: 

 

� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 

� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.  

� κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, 

της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 

ν. 4146/2013 (Α.90)).  

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

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

� Παρακράτηση φόρου 4% 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 4%) περιλαµβάνονται στη συνολική 

καθαρή αξία και βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 
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ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ολοκληρώνεται µε την παράδοση της προµήθειας στα γραφεία των 

Τοµέων Υγειονοµικών επί της οδού Αχαρνών 27-29, 104 39 Αθήνα, εντός δέκα ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των 

συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

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 καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών  να ασκήσουν τα νόµιµα ή 

συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα 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.) 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών 

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε και 

υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε συµβαλλόµενο 

µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ         Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                 ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                  

 

 

 

 

         ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ                       


