
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

Στην Αθήνα, σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ,  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 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης»), 

και  
2)   Αφετέρου της εταιρείας «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχιλλέως 

αρ. 64, Τ.Κ. 104 35, τηλ. 2105241567, 2105244587, 2105239942, fax 2105246057, e-mail:fototech@otenet.gr, 
με Α.Φ.Μ. 095217179, αρμόδια Δ.Ο.Υ: A΄ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παύλο Καϊάφα  του 
Νικολάου κάτοικο ******** ******* επί της οδού ********* ** - Τ.Κ. *** ** με Α.Δ.Τ. ** ****** - που εκδόθηκε από το 
*.*. ******** στις **/**/**** ΑΦΜ ********* Δ.Ο.Υ. ******** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση και βάσει: 

 Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 310969/ 18-11-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ 
πρόσκλησης: 16PROC005413960),  για την προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 12.512,20 € και 1.884,20 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, για τη κάλυψη αναγκών διαφόρων Τομέων  του Ε.Τ.Α.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη 
σύναψη σύμβασης. 

 Του υπ αριθμ. πρωτ. 24297/7- 4- 2016 υπηρεσιακού σημειώματος του Τμήματος Γραμματείας & 
Διοικητικής Μέριμνας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. περί προμήθειας φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για τη κάλυψη των αναγκών του ( ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004166518). 

 Του πρωτογενούς αιτήματος  με ΑΔΑΜ 16REQ004499229 περί προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για τη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πόρων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.  

  Του πρωτογενούς αιτήματος  με ΑΔΑΜ 16REQ004562291 περί προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για τη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.  

 Της υπ’ αρ. 261/15-4-2016 με αρ. πρωτ. 27576/19-4-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΓ5ΟΡΕ1-ΛΦΗ, ΑΔΑΜ έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004240151), απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 9.225,00 € 
για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. στον ΚΑΕ 7124.000 έτους 2016 «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος…» ΑΔΑΜ 
Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004166518). 

 Της υπ’ αρ. πρωτ. 153/19-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΣ0ΟΡΕ1-Ζ4Β, ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 
16REQ004499274), απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.500,00 € για τη πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.  στον ΚΑΕ 0010712400 
έτους 2016 «Προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Πόρων του 
ΕΤΑΑ/ΤΑΝ» (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004499229). 

 Της υπ’ αρ. πρωτ. 161/7-6-2016 (ΑΔΑ: 73ΠΡΟΡΕ1-ΓΙΣ, ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 
16REQ004562362), απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.500,00 € για τη πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.  στον ΚΑΕ 0010712400 
έτους 2016 «Προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου 
Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ » (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004562291). 

 Της απόφασης επί του 11ου  θέματος της 427ης  /07.12.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
(A.Δ.Α. 7ΛΞΕΟΡΕ1-ΡΦ1), που ενέκρινε την ανάθεση  στην δεύτερη των συμβαλλομένων, της προμήθειας :  



Ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, τύπου TA Triumph - Adler 5056i, με το ποσό των  3.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
και  δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,  για τις ανάγκες  του Τμήματος  Πόρων και του Τμήματος 
Μητρώου Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Α.Ν.), στην  Αθήνα, τύπου 
TA Triumph - Adler 256i, με το συνολικό ποσό και για τα δύο μηχανήματα των  2.150,00 (1.100,00 +1.050,00) 
πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της υπ΄ αριθμ πρωτ.  310969/18-11-
2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α.(ΑΔΑΜ Πρόσκλησης 16PROC005413960) και των  
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 318479/28-11-2016 και 328906/5-12-2016 προσφορών της αναδόχου εταιρείας.  

και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους των υπ΄αριθμ πρωτ. 318479/28-11-2016 και 
328906/5-12-2016 προσφορών του, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 

 την προμήθεια – μεταφορά, εγκατάσταση σε κατάσταση ομαλής και πλήρους λειτουργίας, καθώς και την 
αρμονική ένταξη στα υπάρχοντα συστήματα : 

Α) Ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου TA Triumph - Adler 5056i, στην Κεντρική Υπηρεσία των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. για τη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας   

Β) Δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου TA Triumph - Adler 256i,  στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για τις ανάγκες των Τμημάτων Πόρων και Μητρώου Ασφαλισμένων  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα αναφέρεται στη προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,  ήτοι ενός (1) 
μηχανήματος  τύπου TA Triumph - Adler 5056i και δύο (2) μηχανημάτων τύπου TA Triumph - Adler 256i ,για 
τις ανάγκες  αντίστοιχα Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών  του 
Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα.   

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι ελάχιστες ορισθείσες από την πρόσκληση απαιτήσεις  και  αντίστοιχα χαρακτηριστικά των προς 
προμήθεια μηχανημάτων έχουν ως εξής: 

 
1. ΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ τύπου TA Triumph - Adler 5056i 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Τύπος μηχανήματος/ μέγεθος 
πρωτοτύπου - παραγομένου  αντιγράφου 

Επιδαπέδιο, ψηφιακό, 
φωτοαντιγραφικό, μηχάνημα 

/ Α3, Α4, Α5 

Επιδαπέδιο, ψηφιακό, 
φωτοαντιγραφικό, μηχάνημα 
/ μέγεθος πρωτοτύπου: max 

Α3. Μέγεθος αντιγράφου: 
κασέτα 1: A6R-A4, κασέτα 2: 
A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 
bypass: (A6R-SRA3, Banner 

[305 x 1,219 mm]), SRA3 
and banner μόνο στη 
λειτουργία εκτύπωσης 

2. Ταχύτητα αντιγραφής /  εκτύπωσης Α4 
ανά λεπτό. 

 
>   50 σελίδων / λεπτό Ταχύτητα αντιγραφής /  

εκτύπωσης 50 Α4/ λεπτό 

3. Ταχύτητα αντιγραφής /  εκτύπωσης Α3 
ανά λεπτό 

 
> 25 σελίδων / λεπτό Ταχύτητα αντιγραφής /  

εκτύπωσης 25 Α4/ λεπτό 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4. Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού Ναι 

Ναι, αυτόματος τροφοδότης 
πρωτοτύπων διπλής όψης 

DP-7110 (A6R-A3, 
χωρητικότητα: 270 φύλλα 

A4, υποστηριζόμενο βάρος 
χαρτιού 35-220 g/m² 

5. Αυτόματη διπλή όψη σε εκτύπωση / 
αντιγραφή / σάρωση με ένα πέρασμα. Ναι Ναι 

6. Finisher μεγάλης χωρητικότητας Ναι 
Ναι, DF- 7120 

(χωρητικότητα: 1,000 φύλλα 
A4) 

7. Zoom in και Zoom out Ναι 
Ναι, 25 %-400 % σε βήματα 
1 % και προκαθορισμένες 
σμικρύνσεις/ μεγεθύνσεις 

8. Αυτόματη συρραφή σε διάφορα σημεία 
του αντιγράφου Ναι 

Ναι,  επάνω αριστερά μονή 
συρραφή και στη μέση διπλή 

συρραφή 

9. Δυνατότητα συρραφής Α4 
 

>  50 σελίδες 
 

Ναι, συρραφή έως 50 φύλλα 
A4 

10. Δυνατότητα συρραφής Α3 >  30 σελίδες Ναι, συρραφή έως 30 φύλλα 
Α3 

11. Κασέτες χαρτιού /χωρητικότητα 
 
 

> 2 κασέτες /  χωρητικότητας 
> 500 φύλλων η κάθε μια 

 

2 κασέτες /  χωρητικότητας  
500 φύλλων η κάθε μια 

12. 
Δίσκος πλάγιας τροφοδοσίας (bypass) Ναι Ναι 

13. Μνήμη RAM > 2GB. Υπερκαλύπτεται με 4 GB 
RAM 

14. Σκληρός δίσκος > 80 GB Υπερκαλύπτεται με 8 GB 
SSD/320 GB HDD 

15. CPU >1Ghz. 1,2 Ghz 

16. Ανάλυση εκτύπωσης > 1.200 dpi x 1.200dpi 1.200 dpi x 1.200dpi 

17. Ανάλυση αντιγραφής >  600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 

18. Ανάλυση σάρωσης >  600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 

19. Χρωματική διαβάθμιση 256 χρωμάτων 256 χρωμάτων 

20. Χρόνος αρχικής εκκίνησης εκτύπωσης < 35 sec 17 sec 

21. Χρόνος εκκίνησης σε λειτουργία 
αναμονής (sleep mode) < 10sec 5 sec 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

22. Οθόνη Έγχρωμη οθόνη Έγχρωμη οθόνη 

23. Γλώσσα  μενού χρήσης Ελληνικά Ελληνικά 

24. Δικτυακή θύρα 
 1000/100/10 Base 10/100/1000BaseTX 

25. Αποστολή εγγράφων με email απευθείας 
από το μηχάνημα Ναι Ναι 

26. Διάρκεια αναλωσίμων ( toner, drum κλπ) Μεγάλη Ναι 

27. Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας > 2ετών 2ετών 

28. Παροχή τεχνικής κάλυψης στο χώρο 
λειτουργίας (on site support) Ναι Ναι 

29. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων 

και βλαβών από κακή χρήση 
Να αναφέρεται η περίοδος έως 500.000 αντίγραφα 

30. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων υλικών και  παροχής 

τεχνικής υποστήριξης και επισκευής. 
Να αναφέρεται η περίοδος για όσο διάστημα λειτουργεί 

το μηχάνημα στην Υπηρεσία 

31. Διάρκεια toner Να αναφέρεται πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

35.000 σελίδες @6% ανά 
τεμάχιο 

32. Διάρκεια drum Να αναφέρεται πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

600.000 σελίδες ανά 
τεμάχιο 

33. Διάρκεια λοιπών αναλωσίμων Να αναφέρεται πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

600.000 σελίδες ανά 
τεμάχιο 

34. Κόστος αναλωσίμων ανά σελίδα 
αντιγραφής - εκτύπωσης 

Να αναφέρεται κόστος σε € / 
ανά σελίδα € 0,0051, πλέον ΦΠΑ 24% 

 
 

2. ΔΥΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Α.Ν.) 
στην  ΑΘΗΝΑ, τύπου TA Triumph - Adler 256i 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Μέγεθος χαρτιού πρωτοτύπου - 
αντιγράφου 

Α4, Α3 μέγεθος πρωτοτύπου: max 
Α3. Μέγεθος 

αντιγράφου:[A6R-A3 
2. Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 > 20 αντίγραφα/λεπτό 25 αντίγραφα/λεπτό 

3. Σμίκρυνση /μεγέθυνση εγγράφου Ναι (25% - 400%) Ναι, 25 %-400 % σε βήματα 
1 % και προκαθορισμένες 



 

σμικρύνσεις/ μεγεθύνσεις 
4. Αυτόματος τροφοδότης αναστροφέας 

πρωτοτύπων 
Ναι >  50 φύλλων 

 
Αυτόματος τροφοδότης 

αναστροφέας πρωτοτύπων 
50 φύλλων 

5. Κασέτες χαρτιού / χωρητικότητα 
 

Ναι δύο κασέτες 
χωρητικότητας 

> 500 φύλλων η κάθε μία. 
 

Ναι, μία κασέτα 500 φύλλων 
και προσθήκη άλλης μίας 
κασέτας 500 φύλλων (PF-
470)που λειτουργεί και ως 

τροχήλατη βάση του 
μηχανήματος με 

αποθηκευτικό χώρο, 
στιβαρής κατασκευής 

6. Δίσκος bypass Ναι 100 φύλλων. Ναι 100 φύλλων. 

7. Αυτόματη διπλή εκτύπωση Ναι Ναι 

8. Λειτουργίες αντιγραφής 1 σε 1, 1 σε 2, 2 σε 1  και 2 
σε 2 

Ναι 

9. Σύνδεση σε δίκτυο 
 

Ναι 
 

Ναι 
 

10. Σύνδεση σε Η/Υ Ναι Ναι 
 

11. Διασύνδεση (interface) USB 2.0 ή ανώτερο, Ethernet USB 2.0, 
10/100/1000BaseTX 

(Ethernet), USB host (2), CF 
slot 

12. Ανάλυση αντιγραφής > 600x600 dpi 600x600 dpi 

13. Γλώσσα οδηγιών χειρισμού οθόνης Ελληνικά Ελληνικά 

14. Διάρκεια γραφίτη  (toner) > 14.000 αντίγραφα 15.000 σελίδες @5% ανά 
τεμάχιο 

15. Διάρκεια τυμπάνου (drum) > 150.000 αντίγραφα 300.000 σελίδες ανά 
τεμάχιο 

16. Μηνιαίος κύκλος εργασίας > 15.000 αντίγραφα 20.000 αντίγραφα 

17. Σαρωτής 
 
 
 

Ναι Ναι 

18. Ανάλυση σαρωτή 
 

> 300x300 dpi 600 x 600 dpi 

19. Εγγύηση Μηχανήματος Ναι. Να αναφέρεται ο χρόνος 
παρεχόμενης εγγύησης 

24 μηνών 

20. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων 

και βλαβών από κακή χρήση 

Να αναφέρεται η περίοδος έως 300.000 αντίγραφα 

21. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων υλικών και  παροχής 

τεχνικής υποστήριξης και επισκευής. 

Ναι.  Να αναφέρεται η 
περίοδος 

για όσο διάστημα λειτουργεί 
το μηχάνημα στην Υπηρεσία 

22. Διάρκεια toner Να αναφέρεται το πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

15.000 σελίδες @5% ανά 
τεμάχιο 

23. Διάρκεια drum Να αναφέρεται το πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

300.000 σελίδες ανά τεμάχιο 

24. Διάρκεια λοιπών αναλωσίμων Να αναφέρεται το πλήθος 
σελίδων / τεμάχιο 

300.000 σελίδες ανά τεμάχιο 

25. Κόστος αναλωσίμων ανά σελίδα 
αντιγραφής - εκτύπωσης 

Να αναφέρεται το κόστος σε 
€ / ανά σελίδα 

€ 0,0069, πλέον ΦΠΑ 24% 



 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ως χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων  ορίζεται το διάστημα των 10 εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εντός του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τα μηχανήματα στους χώρους εγκατάστασης τους, σε ομαλή και  πλήρη λειτουργία,  ενταγμένα 
αρμονικά στα υπάρχοντα συστήματα. Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη 
εκπαίδευση στους χειριστές που θα του υποδειχθούν από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και από τον Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών, τόσο κατά τη πρώτη εγκατάσταση, όσο και σε όλη τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων,  
εφόσον του ζητηθεί.  

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παράδοσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο  207 του Ν. 4412/2016.   

Οι παραδόσεις αναλυτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Α) Για το  φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου TA Triumph - Adler 5056i της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων 

Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, η παράδοση θα γίνει στο κτήριο της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5,  σε 
χώρο και θέση που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας 210 
3740315, 316). 

Β) Για τα  δύο (2) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα τύπου TA Triumph - Adler 256i, του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα,  η παράδοση θα γίνει στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53 ,σε χώρους και 
θέσεις που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Πόρων και το Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων (τηλ. επικοινωνίας 210 
5296229, 210 5296202, 210 5296151, 210 5296161). 

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιμή,  βάσει των  υπ’ αριθμ. πρωτ. 318479/28-11-
2016 και 328906/5-12-2016  προσφορών του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 
11ου  θέματος της 427ης /07-12-2016 συνεδρίασης του (Α.Δ.Α. 7ΛΞΕΟΡΕ1-ΡΦ1), δηλαδή, συνολική καθαρή 
αξία: 5.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι, συνολική αξία με τον Φ.Π.Α. 6.572,00 € και η οποία επιμερίζεται ως 
εξής : 

 
Α)  Για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & 

Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, τύπου TA Triumph - Adler 5056i, καθαρή αξία  3.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
και  

 
Β) Για τα δύο  (2) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα,  για τις ανάγκες  του Τμήματος  Πόρων και του Τμήματος 

Μητρώου Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Α.Ν.), στην  Αθήνα, τύπου 
TA Triumph - Adler 256i, συνολική καθαρή αξία  και για τα δύο μηχανήματα (1.100,00 +1.050,00) =   2.150,00 
€ πλέον ΦΠΑ 24%.  

2.  Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και το Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών  αντίστοιχα για κάθε περίπτωση Α)  & Β)   και εφόσον ολοκληρωθεί η παράδοση -  εγκατάσταση και 
παραλαβή των μηχανημάτων από τους  Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. για τους οποίους προορίζονται, σύμφωνα με τους 
όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 310969/ 18-11-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ 
πρόσκλησης: 16PROC005413960) και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 318479/28-11-2016 και 328906/5-12-2016  
προσφορών του αναδόχου.  

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον Ανάδοχο από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και το Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών, μετά τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιους 
Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Για την 
παραλαβή των μηχανημάτων θα συνταχθούν σχετικά πρωτόκολλα από τα αρμόδια όργανα (επιτροπή/ές 
παραλαβής) του Εργοδότη. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.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) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 



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

 Επίσης θα γίνεται η κατά περίπτωση προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (8% για τη παροχή υπηρεσιών 
και 4% για τη προμήθεια υλικών), επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιμολογίων και αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω 
κρατήσεις. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του κατά περίπτωση παρακρατούμενου φόρου 8% ή 4%,) 
περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον οποίο και  
επιβαρύνουν.  

Ο Φ.Π.Α. και μόνο βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 
 
3. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. τα εξής: 

Α)  Θεωρημένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιμολόγιο). 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 
Γ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Δ)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 
Στοιχεία για την έκδοση των τιμολογίων 
 Για το μηχάνημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. αξίας 3.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Ε.Τ.Α.Α./Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα, 105 61 
ΑΦΜ: 998146384 
Δ.Ο.Υ. - Δ΄ Αθηνών.  
Το παραστατικό θα παραδοθεί στην ίδια διευθυνση. 
 
 Για τα δύο μηχανήματα μηχάνημα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αξίας 2.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.  
Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Ασφάλισης Νομικών 
 Ν.Π.Δ.Δ. 
Σωκράτους 53  Αθήνα, 104 31 
ΑΦΜ: 998146384 
Δ.Ο.Υ. - Δ΄ Αθηνών.  
Το παραστατικό θα παραδοθεί στην ίδια διεύθυνση. 
 
4. Για το μηχάνημα τύπου TA Triumph - Adler 5056i των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. ο ανάδοχος 

έχει δεσμευτεί μέσω της προσφοράς του για παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας 2ετών, για  δωρεάν 
συντήρηση  μη συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και βλαβών από κακή χρήση έως 500.000 αντίγραφα 
και για επάρκεια  ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών και  παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευής για όσο 
διάστημα λειτουργεί το μηχάνημα στην Υπηρεσία. 

5. Για τα δύο μηχανήματα τύπου TA Triumph - Adler 256i, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. ο ανάδοχος έχει δεσμευτεί μέσω της προσφοράς του για παροχή εγγύησης καλής 
λειτουργίας 2ετών, για  δωρεάν συντήρηση  μη συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και βλαβών από κακή 
χρήση έως 300.000 αντίγραφα και για επάρκεια  ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών και  παροχή τεχνικής 
υποστήριξης και επισκευής για όσο διάστημα λειτουργεί το μηχάνημα στην Υπηρεσία. 

 
6. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. ………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που 

εκδόθηκε στις …………. από την ………………….  ποσού 265,00 ευρώ, ίσου δηλ. με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (5%Χ 5.300,00),  η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ αυτού και του 
Ταμείου.  Η ισχύς της ανωτέρω εγγύησης είναι έως και 30/03/2019.   

 
Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία των μηχανημάτων  θα γίνει από τον Ανάδοχο με επιμέλεια και 
σύμφωνα με τους όρους και  τις ισχύουσες Προδιαγραφές της σχετικής  Νομοθεσίας. Σε περίπτωση αθέτησης 



των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται 
σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί 
φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ανωτέρω νόμου. 

 
Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

 
ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

 Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί, η υπ΄αριθμ πρωτ. 318479/20-11-2016 υποβληθείσα 
προσφορά του αναδόχου καθώς και η υπ΄ αριθμ 328906/5-12-2016 συμπληρωματική της, καθώς και η  υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 310969/ 18-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ πρόσκλησης: 
16PROC005413960) 

 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. 

 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.  

 Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την σύμβαση που θα υπογραφεί, με έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 
μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).   

    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 δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.  

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

υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε (4) τέσσερα 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

του  ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. 
 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ    

 
 


