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ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ,  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κλπ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

Στην Αθήνα, σήμερα, 12 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 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης»), 

και  
2)   Αφετέρου της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Κόσμο Αθηνών, επί 

της Λ. Βουλιαγμένης 115 – 117 & Ηλία Ηλιού, Τ.Κ. 116 80,τηλ. 2106073000 – fax 210 6073192,  έχει  Α.Φ.Μ. 
099759170 αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στυλιανό Κοροβέση με 
Α.Δ.Τ. *******/**.**.****, που εκδόθηκε από το *.*. **. *********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **. *********, (στο εξής 
θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει: 

 Της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  6ου  θέματος της 417ης/5-10-2016 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α: 6Θ25ΟΡΕ1-ΙΡΨ), περί κατακύρωσης του διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, 
για την αποστολή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών,  των  προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στα μέλη 
της, επείγουσας αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων  Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα 
ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 35.000 € πλέον του ΦΠΑ, (έως 43.400 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

  Της υπ΄ αριθμ πρωτ. 250224/16-9-2016  υποβληθείσας στο διενεργηθέντα διαγωνισμό οικονομικής 
προσφοράς της  άλλης συμβαλλόμενης εταιρείας.  

 Της υπ’ αριθμ. 9/2016 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την αποστολή με υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών,  των  προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στα μέλη της, επείγουσας αλληλογραφίας 
κλπ, των Τομέων  Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης έως 35.000 € πλέον του ΦΠΑ (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16PROC0050443675). 

 Της απόφασης επί του 14ου θέματος της 407ης /  13 - 07 - 2016  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
σχετικά με την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης, για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με 
κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή,  για την ετήσια ανάθεση της αποστολής με υπηρεσίες ταχυμεταφορών 
των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στα μέλη της, επείγουσας αλληλογραφίας κλπ των Τομέων 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού έως 35.000 €  πλέον ΦΠΑ. Καθώς και την  απόφαση επί του 8ου 
θέματος της 412ης /31.08.2016  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση των όρων του 
σχεδίου διακήρυξης που συντάχθηκε βάσει του νέου Ν. 4412/2016, για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 
με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για την ετήσια 
ανάθεση της αποστολής με υπηρεσίες ταχυμεταφορών των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στα 
μέλη της , επείγουσας αλληλογραφίας κλπ των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού έως 35.000 €  
πλέον ΦΠΑ.  

 Της απόφασης επί του 17ου θέματος της 392ης /30-3-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 
ΩΔΓΤΟΡΕ1-1Δ4 – ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ004467000), σχετικά με την έγκριση 
σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνισμού, για την ετήσια ανάθεση του ανωτέρω έργου, καθώς και την έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης του ποσού των 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0829.000 του 
προϋπολογισμού του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών & ΕΔΕ, και επιμερισμό αυτού,  κατά 22.000,00 € στο οικ. 
έτος 2016 και 21.050,00 € στο οικ. έτος 2017. 

 Της υπ’ αριθμ. 278/10-05-201 (αρ. πρωτ. 33969/13-5-2016 - ΑΔΑ: ΨΡΗΗΟΡΕ1-01Ρ - ΑΔΑΜ 
έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ004467000), απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 28.000,00 €, 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου 
Τομέας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. οικ. έτους 2016, στον ΚΑΕ: 0829.000 , «θέμα 11ο /Συνεδρίασης 392/30-3-2016 
και υπολείπεται ποσό 27.350 ευρώ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2017».  

 Της υπ΄αριθμ πρωτ. 12353/19-2-2016 κοινής εισήγησης του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής 
Μέριμνας και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. προς το ΔΣ του 
Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος:16REQ004456826), περί έγκρισης: α) σκοπιμότητας διενέργειας 
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διαγωνισμού, για την ετήσια αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στα μέλη της, 
επείγουσας αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ σε εταιρεία ταχυμεταφορών και 
β) ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0829.000 του προϋπολογισμού του Τομέα Σύνταξης 
Μηχανικών & ΕΔΕ, ποσού 28.000,00 € για το  οικ. έτος 2016 και 27.350,00 € για το οικ. έτος 2017.  

 Του υπ΄αριθμ πρωτ. 130614/2-6-2016/39813/2-6-2016 σημειώματος του Τμήματος Γραμματείας και 
Διοικητικής Μέριμνας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 
περί τροποποίησης του πίνακα προβλεπόμενων ετήσιων αποστολών, λόγω της μείωσης του 
προϋπολογισμού για το ως άνω έργο, δια της απόφασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. επί του 17ου θέματος της 392ης 
/30-3-2016 συνεδρίασης του  

στην συμβαλλόμενη εταιρία με την επωνυμία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» την ετήσια αποστολή με 
υπηρεσίες ταχυμεταφορών, των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της  Δ.Ε. στα μέλη της, επείγουσας 
αλληλογραφίας κλπ των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και αυτή αναλαμβάνει να το 
διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Αποστολές προσκλήσεων προς τα μέλη της Δ.Ε.  για τις συνεδριάσεις της 
 
Συχνότητα αποστολών: 4 φορές κάθε μήνα 

Βάρος προσκλήσεων : έως 2 kgr  κάθε πρόσκληση. 

Παράδοση: Την επόμενη μέρα ή σε ειδικές περιπτώσεις αυθημερόν. 

Ο μέσος όρος προσκλήσεων ανά αποστολή θα είναι περίπου 14 κάθε φορά, ή 56 προσκλήσεις το μήνα. 
Ο κύριος όγκος των αποστολών αυτών αφορά τη περιοχή της Αθήνας, ενώ λίγες από αυτές γίνονται προς 
επαρχιακές πόλεις. 

 

2. Άλλες αποστολές 
 Αφορούν: 

 α) Αποστολές αλληλογραφίας και δεμάτων, εντός Αθήνας, προς και από  την ευρύτερη  περιοχή της 
Αθήνας, με παράδοση την επόμενη μέρα ή αυθημερόν ή επείγουσες. 

 β)  Αποστολές αλληλογραφίας και δεμάτων, εντός πόλεων της Ελλάδας, (συνήθως έδρες των 
Επαρχιακών Γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα), 
μεταξύ των πόλεων αυτών και από αυτές προς Αθήνα και αντίστροφα με παράδοση την επόμενη μέρα.  

Α/Α ΠΟΛΗ Α/Α ΠΟΛΗ Α/Α ΠΟΛΗ 
1. ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ) 16. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 31. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
2. ΑΓΡΙΝΙΟ 17. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 32. ΠΡΕΒΕΖΑ 
3. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 33. ΠΥΡΓΟΣ 
4. ΑΜΦΙΣΣΑ 19. ΚΕΡΚΥΡΑ 34. ΡΕΘΥΜΝΟ 
5. ΑΡΤΑ 20. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 35. ΡΟΔΟΣ 
6. ΒΕΡΟΙΑ 21. ΚΙΛΚΙΣ 36. ΣΕΡΡΕΣ 
7. ΒΟΛΟΣ 22. ΚΟΖΑΝΗ 37. ΣΠΑΡΤΗ 
8. ΔΡΑΜΑ 23. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38. ΣΥΡΟΣ 
9. ΕΔΕΣΣΑ 24. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 39. ΤΡΙΚΑΛΑ 

10. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 25. ΛΑΜΙΑ 40. ΤΡΙΠΟΛΗ 
11. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26. ΛΑΡΙΣΑ 41. ΦΛΩΡΙΝΑ 
12. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27. ΛΙΒΑΔΕΙΑ 42. ΧΑΛΚΙΔΑ 
13. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 43. ΧΑΝΙΑ 
14. ΚΑΒΑΛΑ 29. ΞΑΝΘΗ 44. ΧΙΟΣ 
15. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30. ΠΑΤΡΑ 

 

γ)  Αποστολές αλληλογραφίας, σε Γερμανία, Κύπρο, στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και της Ευρώπης 
καθώς και της Αμερικής, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες.  

Ειδικότερα  οι  αποστολές που αφορούν τους  Τομείς  Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του  Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται 
στις πιο κάτω κατηγορίες, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους ή τις απαιτήσεις αποστολής.  
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I. Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας, βάρους έως 2 kgr και παράδοση την 
επόμενη μέρα. 

 
II. Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας,  βάρους έως 2 kgr και  αυθημερόν 

παράδοση ή επείγουσες. 
 

III. Αποστολές αλληλογραφίας μεταξύ πόλεων της Ελλάδας, βάρους έως 2 kgr και  παράδοση την 
επόμενη μέρα. 

 
IV. Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας, βάρους μεγαλύτερου των 2 kgr . 

 
V. Αποστολές δεμάτων μεταξύ πόλεων της Ελλάδας, βάρους μεγαλύτερου  των 2 kgr . 

 
VI. Αποστολές με δέσμευση ώρας. 

 
VII. Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές, βάρους έως 2 kgr και παράδοση μετά 2-3 εργάσιμες μέρες.  

 
VIII. Αποστολές με εντολή επιστροφής δικαιολογητικών. 

 
IX. Αποστολές με εντολή παραλαβής πρωτοκόλλου. 

 
X. Αποστολές στη Γερμανία και Κύπρο βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες. 

 
XI. Αποστολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες. 

 
XII. Αποστολές στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες. 

 
XIII. Αποστολές σε Αμερική, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης πρόσκλησης ή άλλης αποστολής ο ανάδοχος 
καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό των 50 €, για  κάθε περίπτωση, το οποίο 
θα παρακρατείται από το προς εξόφληση ποσό, του τιμολογίου του  αναδόχου.  

 Αν σημειωθούν περισσότερα των τριών (3) κρουσμάτων, μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης  
πρόσκλησης ή άλλης αποστολής, ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος . 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Ως συνολικό τίμημα για την ετήσια παροχή υπηρεσιών του αναδόχου, ορίζεται το άθροισμα των 

γινομένων του αριθμού  των κάθε είδους αποστολών που πραγματοποιήθηκαν, επί την  αντίστοιχη τιμή 
μονάδας, όπως αυτή δόθηκε με την υπ’ αριθμ. 250224/16-9-2016  προσφορά  του, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  6ου  θέματος της 417ης/5-10-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
(Α.Δ.Α: 6Θ25ΟΡΕ1-ΙΡΨ),  

Το ετήσιο τίμημα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το προϋπολογισθέν ποσό των 35.000 € 
πλέον ΦΠΑ.  

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ετήσια, με έναρξη από την επομένη της υπογραφής της 
από τον ανάδοχο,  λήγει όμως αυτόματα οποιαδήποτε στιγμή, εντός της ετήσιας διάρκειας της, 
εφόσον συμπληρωθεί το προϋπολογισθέν ποσό των 35.000 € πλέον ΦΠΑ .   

 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

Οι τιμές μονάδας ανά είδος αποστολής σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, ορίζονται στο Πίνακα 
που ακολουθεί και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Η τιμολόγηση από τον ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, θα γίνεται χωριστά 
ανά Τμήμα και για την Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ ως εξής:  

1) Αποστολές Τμήματος Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Πάτρα  
Φιλοποίμενος 2 - 4,  Τ.Κ. 26 221 – e-mail: patra.tsmede@4877.syzefxis.gov.gr  
Υπαγόμενα Γραφεία: Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου. 
 
2) Αποστολές Τμήματος Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο   
Σμύρνης 28, Τ.Κ. 71 201 -  e-mail: irakleio.tsmede@4163.syzefxis.gov.gr 
Υπαγόμενα Γραφεία : Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων.                                                                             

Καλλιθέας 7, Τ.Κ. 41 222 -   e-mail: larisa.tsmede@4494.syzefxis.gov.gr 
Υπαγόμενα Γραφεία : Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας. 

3) Αποστολές Τμήματος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα                                                                                    
Ν. Ζέρβα 7-9, Τ.Κ. 45 332 - e-mail: ioannina.tsmede@5025.syzefxis.gov.gr 

Υπαγόμενα Γραφεία : Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Πρέβεζας.  

4) Αποστολές Τμήματος Αν. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Καβάλα                                      
Αβέρωφ 12Β, Τ.Κ. 65 302  -  e-mail: kavala.tsmede@4378.syzefxis.gov.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  (€) 

1.  Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας, βάρους έως 2 kgr και 
παράδοση την επόμενη μέρα. 

1,50 € 

2. Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας,  βάρους έως 2 kgr και  
αυθημερόν παράδοση ή επείγουσες. 

4,30 € 

3.   Αποστολές αλληλογραφίας μεταξύ πόλεων της Ελλάδας, βάρους έως 2 kgr και  
παράδοση την επόμενη μέρα. 

1,50 € 

4.  Αποστολές εντός Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας, βάρους μεγαλύτερου 
των 2 kgr (επιβάρυνση / επιπλέον κιλό). 

0,65 € 

5.  Αποστολές δεμάτων μεταξύ πόλεων της Ελλάδας, βάρους μεγαλύτερου  των 2 kgr 
(επιβάρυνση / επιπλέον κιλό). 

0,65 € 

6. Αποστολές με δέσμευση ώρας, ( επιβάρυνση / αποστολή). 3,00 € 

7.  Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές, βάρους έως 2 kgr και παράδοση μετά 2-3 
εργάσιμες μέρες,  ( επιβάρυνση / αποστολή). 

0,00 € 

8.  Αποστολές με εντολή επιστροφής δικαιολογητικών, ( επιβάρυνση / αποστολή) 1,50 € 

9.  Αποστολές με εντολή παραλαβής πρωτοκόλλου, ( επιβάρυνση / αποστολή) 1,51 € 

10. Αποστολές στη Γερμανία και Κύπρο βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 
μέρες. 

16,58 € 

11. Αποστολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-
4 μέρες. 

16,58 € 

12. Αποστολές στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση 
σε 3-4 μέρες. 

23,80 € 

13. Αποστολές σε Αμερική, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 μέρες. 22,95 € 
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Υπαγόμενα Γραφεία : Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Κομοτηνής. 

5) Αποστολές Τμήματος Πελοποννήσου με έδρα τη Τρίπολη 
Ελ. Βενιζέλου 6 , Τ.Κ. 22 100 - e-mail: tripoli.tsmede@4825.syzefxis.gov.gr                                                              

Υπαγόμενα Γραφεία : Τρίπολης, Καλαμάτας, Κορίνθου. 

6) Αποστολές Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη                                      
Ζεύξιδος 8, Τ.Κ. 546 22  -  e-mail: thessaloniki.tsmede@4362.syzefxis.gov.gr  

Υπαγόμενα Γραφεία : Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έδεσσας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, 
Πολυγύρου, Φλώρινας. 

7) Αποστολές Τμήματος Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα                                               
Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών –  

Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - e-mail: periferiaka@tsmede.gr                                                     
Υπαγόμενα Γραφεία : Λαμίας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου, Χαλκίδας, Χίου. 

8) Αποστολές Κεντρικής Υπηρεσίας Τομέων Μηχανικών με έδρα την Αθήνα 
Τμήμα γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας – Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 -                                     

e-mail: grammateia@tsmede.gr  

**Σημ. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης οποιασδήποτε υπηρεσίας κεντρικής ή περιφερειακής  
σε νέα διεύθυνση, θα ενημερωθεί έγκαιρα ο ανάδοχος.                                                                                                                   

Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει εννιά (9) συνολικά  τιμολόγια δηλ.  ένα για κάθε Τμήμα 
από τα προαναφερθέντα (σύνολο 8 τιμολόγια για τα Τμήματα ) και ένα για τη Κεντρική Υπηρεσία  με τις 
χρεώσεις αποστολών που αφορούν τη κάθε υπηρεσία,  τα οποία  θα αποστέλλει ταχυδρομικά στις κατά 
τόπους έδρες των Τμημάτων και στο  Κεντρικό αντίστοιχα.   

Κάθε τιμολόγιο από τα 8 τιμολόγια των Τμημάτων θα συνοδεύεται από: 

 α)  ένα συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών του Τμήματος (για όλα τα γραφεία που υπάγονται στο 
Τμήμα) και  

β) τους  επί μέρους πίνακες αποστολών για κάθε Γραφείο που υπάγεται στο εν λόγω Τμήμα. 

Οι πίνακες αυτοί θα αποστέλλονται και εκτυπωμένοι μαζί με το τιμολόγιο αλλά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στη ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε Τμήματος. 

Π.χ.  το τιμολόγιο για τις αποστολές Τμήματος Δυτ. Ελλάδας θα στέλνεται στη έδρα του Τμήματος 
δηλ. στην Πάτρα και θα συνοδεύεται α)  από συγκεντρωτικό πίνακα  των αποστολών όλων των Γραφείων 
που υπάγονται στη Πάτρα ήτοι Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου και β) από τους επιμέρους πίνακες για τις 
αποστολές του κάθε Γραφείου δηλ. πίνακας αποστολών  Πάτρας , πίνακας  Αγρινίου, πίνακας  Πύργου. 

Το τιμολόγιο της κεντρικής υπηρεσίας θα συνοδεύεται μόνο από συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών 
του κεντρικού, ο οποίος θα στέλνεται ηλεκτρονικά grammateia@tsmede.gr, αλλά και εκτυπωμένος στη 
Κεντρική  Υπηρεσία  των Τομέων Μηχανικών στην Αθήνα,  Π.Π Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61 -  Τμήμα 
Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας.  

Σημειώνεται ότι στους πίνακες, θα συμπεριλαμβάνονται και οι αποστολές τρίτων προς υπηρεσίες του 
Ταμείου, με χρέωση αποδεκτή από το Ταμείο.  

Αυτές οι αποστολές θα συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς και στους επιμέρους πίνακες 
που αφορούν τους παραλήπτες των αποστολών.   

Π.χ. αν ζητηθεί από ενδιαφερόμενο στην Αθήνα, να γίνει αποστολή προς το Γραφείο Κέρκυρας με 
χρέωση των Τομέων Μηχανικών,  τότε αφού η ανάδοχος ελέγξει την αποδοχή της χρέωσης από το 
Γραφείο Κέρκυρας, θα χρεώσει την αποστολή στο εν λόγω γραφείο και θα τη συμπεριλάβει τόσο στον 
επιμέρους πίνακα αποστολών του Γραφείου Κέρκυρας,  όσο και στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Τμήματος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. 

Τα κατά τόπους Τμήματα θα κοινοποιούν τους επί μέρους πίνακες στα Γραφεία τους. 

Οι υπεύθυνοι των Γραφείων, ύστερα από έλεγχο που θα κάνουν,  θα συντάσσουν πρακτικό εκτέλεσης 
εργασιών για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει και για τη σωστή τιμολόγηση τους, σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης μεταξύ του Ταμείου και του αναδόχου, το οποίο πρακτικό στη συνέχεια, θα 
στέλνουν  μαζί με τον πίνακα και  τα αποδεικτικά αποστολών τους στο Τμήμα τους. 
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Ο  προϊστάμενος κάθε  Τμήματος θα βεβαιώνει επί του συγκεντρωτικού πίνακα, ότι οι αποστολές που 
αυτός περιλαμβάνει και αφορούν το εν λόγω τιμολόγιο, έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν τιμολογηθεί 
σωστά και βαρύνουν τους Τομείς Μηχανικών. 

Τέλος κάθε Τμήμα θα στέλνει προς εξόφληση στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών της Κεντρικής 
Υπηρεσίας,  το τιμολόγιο του συνοδευόμενο από τον συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών με τη σχετική 
βεβαίωση που προαναφέρθηκε, καθώς και τα πρακτικά εκτέλεσης εργασίας των επιμέρους Γραφείων, ενώ τα 
αποδεικτικά αποστολής θα φυλάσσονται  στην έδρα του Τμήματος για πιθανό μελλοντικό έλεγχο.                          
Για τη Κεντρική Υπηρεσία το τιμολόγιο και ο συγκεντρωτικός πίνακας θα στέλνεται στο Τμήμα Γραμματείας και 
Διοικητικής Μέριμνας (Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα) και το πρακτικό εκτέλεσης εργασίας, θα συντάσσεται από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβών της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί ηλεκτρονικά, τους συγκεντρωτικούς πίνακες όλων των 
Τμημάτων πλην της κεντρικής υπηρεσίας στην Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών, e-
mail : periferiaka@tsmede.gr  .  

Αντίστοιχα για την κεντρική υπηρεσία ο συγκεντρωτικός πίνακας αποστολών θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά 
στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας στο e- mail grammateia@tsmede.gr . 

Για κάθε αποστολή (μεμονωμένη ή ομαδική ) θα πρέπει να υπάρχει στο αποδεικτικό αποστολής, το όνομα 
και η  υπογραφή του υπαλλήλου που δίνει την εντολή. Σε περίπτωση που δεν θα αναφέρονται τα στοιχεία 
αυτά, δεν θα  λαμβάνονται υπ’ όψιν από την υπηρεσία, ούτε θα εξοφλούνται οι χρεώσεις που αφορούν αυτές 
τις αποστολές.   

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες που θα συνοδεύουν τα τιμολόγια του αναδόχου, θα περιλαμβάνουν απαραίτητα 
όλα τα στοιχεία των αποστολών, όπως π.χ.  την  ημερομηνία αποστολής και παραλαβής, τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, τον αριθμό  του  αποδεικτικού, το βάρος, τη χρέωση τις πιθανές ειδικές επιβαρύνσεις κλπ. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Υπηρεσία οποιαδήποτε  πληροφορία σχετική με 
αποστολές, εφόσον του ζητηθεί.  
 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται τμηματικά (ανά μήνα), από τους Τομείς, 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από τις αρμόδιες επιτροπές 
παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή έργων  και εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής από τον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

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 375 παρ. 7, Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α147/08-08-2016.  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 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 παρακράτηση φόρου 8% επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιμολογίων και αφού 

αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 
 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή 

αξία ανά είδος αποστολής (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον οποίο και  επιβαρύνουν.  
Ο Φ.Π.Α. και μόνο βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει, τα εξής: 

 
Α)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
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. 
 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61    

Α.Φ.Μ. 998146384  -   Δ.Ο.Υ.  Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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και θα προσκομίζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες των  ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και  τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές από τη σχετική  Νομοθεσία  για  αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών 
του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου 
που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 

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. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης πρόσκλησης ή άλλου είδους αποστολής ο ανάδοχος  
καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό των 50 € για κάθε περίπτωση, το οποίο θα 
παρακρατείται από το προς πληρωμή ποσό, του τιμολογίου του  αναδόχου.  

 Αν σημειωθούν μέχρι και τρία (3) κρούσματα, μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης  πρόσκλησης ή 
άλλης αποστολής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και καταπίπτει υπέρ του Ταμείου η Ε.Ε. καλής 
εκτέλεσης.  

 
ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 974/720935-5/Β΄ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, ποσού 1.750,00 € (ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72, παρ. β) του Ν. 4412/2016), εκδοθείσα στις 11/10/2016 από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης ή της προσφοράς 
του Αναδόχου δεν τηρηθεί, θεωρουμένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να 
αποφασίσει, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, προ πέντε τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, την 
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.  

 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη 
εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου .  

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

 Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και της διακήρυξης  Νο 9/2016 του διενεργηθέντος από το  
Ε.Τ.Α.Α. σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 250224/16-9-2016 οικονομικής 
προσφοράς, με την οποία ο ανάδοχος συμμετείχε σε αυτόν, είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα 
έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά 
την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας  στο άρθρο 203 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016.   

 Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
σύμβασης.  

 Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση 
με το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων 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.   

 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.  
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 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.).  Επίσης το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της 
σύμβασης σε περίπτωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του. Η περίπτωση πρόωρης λήξης της 
σύμβασης για τις αποστολές των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., για τους ανωτέρω λόγους, μετά από 
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, δεν θα επιφέρει στους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  
υποχρέωση αποζημίωσης του Αναδόχου, πέραν των δεδουλευμένων.  

    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 (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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

του  ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. 

 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ    

 
 

 
 

 


