
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 08/2013 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ 49.300 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – Τ.Ε.Α.∆.  ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.   

 
                                            
      Στην Αθήνα σήµερα  18/06/2013, ηµέρα Τρίτη, µεταξύ: 

 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Ε.Τ.Α.Α.» που 

εδρεύει στην οδό Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, ΑΦΜ: 998146384, ∆ΟΥ: ΙΑ’ Αθηνών και που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του κ. Σελλιανάκη Αντώνη (συνοπτικά θα 

αναφέρεται στην παρούσα ως «Εργοδότης»)   και 

 

Β) Της εταιρείας µε την επωνυµία «Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ∆. ΖΑΡΠΑΛΑ Ο.Ε.» µε διακριτικό 

τίτλο «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΡΠΑΛΑΣ», η οποία εδρεύει στην οδό Σαρρή 14 Τ.Κ. 105 53 Αθήνα, 

ΑΦΜ: 092776654, ∆ΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών Τηλ: 210-3240597 Fax: 210-3253764 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον κο Αλεξόπουλο Ιωάννη του ….., κάτοικο ….., κάτοχο του υπ’ αριθµ. …..Α.∆.Τ. του 

Τ.Α…… και Α.Φ.Μ. ……, ∆.Ο.Υ. ….., σύµφωνα µε το υπ’ αρ. …. Πληρεξούσιο της 

Συµβολαιογράφου ………., µε το οποίο ορίστηκε νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρίας προς υπογραφή 

της παρούσας, (συνοπτικά θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθµό 08/2013 (αρ. πρωτ. 169080/30/04/2013 και Α.∆.Α: ΒΕ56ΟΡΕ1-

ΧΗΞ) διακήρυξή του, προκήρυξε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτύπωση 49.300 τεµαχίων ασφαλιστικών 

βιβλιαρίων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ’ της σχετικής αναφεροµένης 

διακήρυξης. 

2. Η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την 

υπ’ αριθµ. 189/12-07-2012, θέµα 49ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω 

διαγωνισµό µε την παραλαβή δικαιολογητικών και αποσφράγιση προσφορών στις 14/05/2013 και 

πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στον Ανάδοχο, ο οποίος διά του νοµίµου 

εκπροσώπου του µε την µε αρ. πρωτ. 170982/13-05-2013 έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για 

συµµετοχή του στο διαγωνισµό, προσέφερε το ποσόν των 9.500,00 € (εννέα χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις 

υπέρ τρίτων και έξοδα. 
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Για την καταβολή της δαπάνης αυτής δεσµεύτηκε ποσό µε την υπ’ αριθµ. 119 και µε ηµεροµηνία 

05/03/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. µε 

αριθµό καταχώρησης 119 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθµ. 234/06-06-2013 θέµα 7ο απόφασή του, επικύρωσε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον 

στον Ανάδοχο αντί του ποσού των 9.500,00 € (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) πλέον του 

νοµίµου Φ.Π.Α., µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του, αναθέτει στον Ανάδοχο, 

όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτός αναλαµβάνει την εκτύπωση και προµήθεια των 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2014, όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην από 30/04/2013 

διακήρυξη µε αρ. 08/2013 και συγκεκριµένα στα παραρτήµατα Α’ και Γ αυτής, αντί της 

προσφερθείσας τιµής των 9.500,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και µε τους λοιπούς όρους που 

αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα. 

Τα προς εκτύπωση και προµήθεια  ασφαλιστικά βιβλιάρια αναλυτικά έχουν ως εξής: 

1. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών έτους 2014 

(µε συνηµµένες αποδείξεις για την Εφορία): 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 χ 

11 εκατοστών από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο 

τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

 

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 

χ 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

 

      3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών  χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 χ 11,  

100 σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

 

      4. Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 22 χ 13, 100 

σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη 

απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 
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5. Συµφωνείται ρητά ότι εντός 60 (ηµερολογιακών) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

παρούσας Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις αναγραφόµενες στη σχετική 

διακήρυξη ποσότητες βιβλιαρίων. 

6. α) Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 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 Αναδόχου, που 

υποβάλλεται 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 Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

γ) Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

δ) Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις 

περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ε) Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών διατηρεί το 

δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 30% τη συµβατική ποσότητα, εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού 

στο στάδιο της κατακύρωσης (βλέπε άρθρο 9 παράρτηµα Β΄ διακήρυξης). Στην περίπτωση αυτή 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη ενηµέρωση του προµηθευτή για παράδοση των 

απαιτούµενων ποσοτήτων σε διάστηµα όχι λιγότερο του ενός (1) µηνός από την ειδοποίησή του. 

στ) Η παράδοση των βιβλιαρίων  θα γίνει στην Επιτροπή Παραλαβής, στις αποθήκες του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Σωκράτους 53, Τ.Κ. 104 31, Αθήνα ),  όπου φυλάσσονται. 

ζ) Ολόκληρη η ποσότητα των βιβλιαρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος, πριν προχωρήσει στην 

οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση από την 

αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Ο χρόνος ελέγχου των µακετών θα 

είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης 

των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκύψουν 

προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων. 
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7.α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο 

Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε 

µακροσκοπική εξέταση. 

β) Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό 

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).  

γ) Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  

8. α) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση 

που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 

Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν 

ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία 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 κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα 

απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της 

προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην 

περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, 

πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα 

µε τα ισχύοντα. 

β) Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτηµα του Αναδόχου, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν 

από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου µε την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν 

παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την 
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απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 

αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

γ) Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον Ανάδοχο των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 

τους, µε την προϋπόθεση ο Ανάδοχος να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν 

καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

9. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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.∆. 118/2007. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή  

δ) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε)  Αριθµός λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

στ) Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 

έγκριση της δαπάνης. 

10. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια 

Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν 

υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία υποχρεούται να διαβιβάσει, 

άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.  

11. α) Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 

(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 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 υπερήµερη και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

β) Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

12. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εάν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 11, παράρτηµα Β΄, της υπ’ αριθµ. 12/2012 διακήρυξης.. 
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13. Ο Ανάδοχος, δια του νοµίµου εκπροσώπου του κατέθεσε την µε αριθµ. ……..εγγυητική επιστολή 

της ……. ποσού 950,00 € (εννιακόσια πενήντα ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της 

συνολικής καθαρής συµβατικής αξίας της προµήθειας, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύµβασης και των περιπτώσεων ενδεχόµενης απόρριψης από την επιτροπή παραλαβής για 

ελαττώµατα που αναφέρονται είτε στην εκτύπωση, το χαρτί, την κολλητική ουσία που θα 

χρησιµοποιηθεί, είτε στην πληρότητα και ακρίβεια του περιεχοµένου, σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών µέχρι την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών  από την προµηθεύτρια εταιρία. Κατά τα λοιπά, 

εφαρµόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόµου.  

14. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η µε αρ. πρωτ. 169080/ 

30/04/2013 µε αριθµ. 08/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. β) η µε αρ. πρωτ. 

170982/13-05-2013 έγγραφη προσφορά του Αναδόχου γ) η µε αριθµ. 234/06-06-2013 θέµα 7ο, 

απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

15. 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. Για 

κάθε διαφορά που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε 

πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε και έλαβε από ένα το κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος, ενώ το τρίτο θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 
 
             ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.           Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 
   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  
 


