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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ (ΕΝΣΗΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ  

 

Στην Αθήνα, σήµερα την    16/11/2015   µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 

 

1) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 

104 33, ΑΦΜ: 998146384, ∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται  από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. κο ΠΛΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (στο εξής θα αποκαλείται «Ταµείο») 

και  

2) Αφετέρου της εταιρείας ΝΕΧΤ ΤΑΧΙ ΕΛΛΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΑΞΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & δ.τ. ΝΕΧΤ ΤΑΧΙ ΕΛΛΑΣ 

Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Τζαφέρη 16, Τ.Κ.11854,  ΑΦΜ: 800582636 – 

∆.Ο.Υ. ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 210-3412700, fax: 210-3412797 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον κο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Στεφάνου, κάτοχο του 

Α.∆.Τ. * ****** που εκδόθηκε την **-**-**** από το *.*. ****** (στο εξής θα 

αποκαλείται «Ανάδοχος») 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το  Ε.Τ.Α.Α.  σύµφωνα µε: 

 

i. Την απόφαση επί του 13ου θέµατος της 371ης/29-10-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: ΩΚΓ3ΟΡΕ1-9Α9)  

ii. Το υπ’ αρ. πρωτ: 45494/08-09-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 307399/08-09-2015) 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Α∆ΑΜ 

Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003259670) 

iii. Την απόφαση επί του 12
ου

 θέµατος της 365
ης

/16-09-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 7ΨΒΒΟΡΕ1-6ΓΦ) περί έγκρισης της δαπάνης για την ανάθεση 

του έργου της καθηµερινής µεταφοράς αξιών (χρηµάτων & ενσήµων) από τον 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών προς το Πρωτοδικείο Αθηνών µε διάθεση 

αυτοκινήτου-ταξί, µε αυθηµερόν επιστροφή και έγκρισης της δέσµευσης του 

συνολικού ποσού ύψους 3.300,00€ σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισµού 

εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ στον ΚΑΕ 082900, µε κατανοµή ανά έτος: 300,00€ για το 

2015 και 3.000,00€ για το 2016 και την υπ’ αριθµ. 215 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (Α∆Α: Ω∆ΘΦΟΡΕ1-ΒΓΑ), µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 

300,00 € στον ΚΑΕ: 082900 «Λοιπές µεταφορές» από τον προϋπολογισµό εξόδων 

του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. οικονοµικού έτους 2015, (Α∆ΑΜ  Έγκρισης Πρωτογενούς 

Αιτήµατος: 15REQ003259720) 
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iv. Την υπ’ αρ. πρωτ: 356390/12-10-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α 

Επανάληψη) του Ε.Τ.Α.Α. 

v. Την υπ’ αρ. πρωτ. 370740/23-10-2015 προσφορά του Αναδόχου, καθώς και την 

υπ’αρ.πρωτ.371878/26-10-2015 διευκρίνιση επί της υποβεβληµένης προσφοράς  

 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την καθηµερινή µεταφορά αξιών 

(ενσήµων και λοιπών χρεογράφων) συνοδευόµενων από υπάλληλο του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών, από την έδρα του Ταµείου επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα 

προς το Πρωτοδικείο Αθηνών µε διάθεση αυτοκινήτου (ταξί) και επιστροφή 

αυθηµερόν (δύο διαδροµές ηµερησίως) κατόπιν προκαθορισµένων ραντεβού, κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 

 

 

  ΑΡΘΡΟ 2
ο 

 –∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ετήσια, µε ηµεροµηνία έναρξης την 27η/11/2015. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1.Η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται η συνολική προσφερόµενη τιµή των 

1.403,97€ πλέον 23 % Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 1.726,88€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ανά διαδροµή ως εξής: 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 23 

% 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 23 % 

2,80 € 

∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
0,64 € 

3,44 € 

Τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα 

λεπτά 

Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται το κόστος ραντεβού, το κόστος αναµονής 

επιβίβασης, καθώς και το δικαίωµα εκκίνησης («σηµαία»).  

3.2.Το συνολικό κόστος κάθε διαδροµής θα εξοφλείται µε την ολοκλήρωση της 

διαδροµής στον εκάστοτε οδηγό, ο οποίος υποχρεούται να εκδίδει και να 

παραδίδει στον υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών τη σχετική ταµειακή 

απόδειξη.  

3.3.Σηµειώνεται ότι εφόσον το ηµερήσιο αντίτιµο θα καταβάλλεται από τον 

υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών που συνοδεύει και πωλεί τις 

διακινούµενες αξίες (ένσηµα), τα σχετικά παραστατικά, καθώς και το χρηµατικό 

ένταλµα προπληρωµής θα εκδίδονται στο όνοµα του υπαλλήλου αυτού. 

3.4.Με την καθηµερινή καταβολή του συµβατικού ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες 

ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε είδους του  Αναδόχου  έναντι του Ταµείου  

δυνάµει της παρούσας σύµβασης και το Ταµείο ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση 

υπέχει έναντι του Αναδόχου.  

3.5.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 
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υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων, 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 Ταµείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

4.1.Οι υπηρεσίες που ανατίθενται στον ανάδοχο βάσει της παρούσας αφορούν στην 

καθηµερινή µεταφορά αξιών (ενσήµων & λοιπών χρεογράφων) συνοδευόµενων 

από υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από τις 

εγκαταστάσεις του Τοµέα επί της οδού Σωκράτους 53 Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, προς 

το Πρωτοδικείο Αθηνών και την επιστροφή αυθηµερόν (2 διαδροµές ηµερησίως) 

µε διάθεση αυτοκινήτου (taxi) για τις σχετικές µετακινήσεις, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και σε τακτές ώρες προκαθορισµένων 

ραντεβού. 

4.2.Για λόγους ασφαλείας τόσο του υπαλλήλου όσο και των διακινούµενων αξιών, η 

µεταφορά θα πραγµατοποιείται περιοδικά µε διαφορετικά αυτοκίνητα (ταξί) που 

θα ανήκουν στην επιχείρηση του αναδόχου. 

4.3.Το όχηµα θα βρίσκεται καθηµερινά στο σηµείο του ραντεβού την 

προκαθορισµένη ώρα, µε ανοχή έως 15 λεπτά πιθανής καθυστέρησης του 

υπαλλήλου, ενώ θα προηγείται συνεννόηση για τις ηµέρες απεργίας των ταξί ή 

των άλλων µέσων µεταφοράς ή απουσίας του υπαλλήλου από την Υπηρεσία 

(λόγω άδειας κ.α.), ώστε να µην πραγµατοποιείται η µεταφορά κατά τη 

συγκεκριµένη ηµέρα. 

4.4.Σε περίπτωση κωλύµατος του Ταµείου (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.), η ακύρωση του 

ραντεβού αποτελεί υποχρέωση του αρµόδιου υπαλλήλου του Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών και διενεργείται από την προηγούµενη ηµέρα.   

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1.Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 

αρνηθεί εκτέλεση υποχρεώσεων που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση αυτή, άλλως η 

σύµβαση θα καταγγέλλεται αυτόµατα.  

5.2.Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο 

του έργου, για παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν 

από την σύµβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε 

περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Επιπλέον, θα επιβάλλεται στον 

Ανάδοχο περικοπή αµοιβής κατά 10% για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση 

παρατηρείται στις ανατιθέµενες δια της σύµβασης υποχρεώσεις του. 

5.3.Εάν δε, η παράβαση αφορά στο σύνολο των καθηκόντων, τότε το Ε.Τ.Α.Α. θα 

µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται 

αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6
Ο

 – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

6.1.Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης 

γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

6.2.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 Ταµείου. 

6.3.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. 

6.4.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 σχέσης των συµβαλλοµένων µερών.  

6.5.Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε 

έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται 

για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.). Σε περίπτωση 

µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών εντός της ίδιας 

πόλης, οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στη νέα διεύθυνση, κατόπιν 

έγγραφης ενηµέρωσής του. 

6.6.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 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                        Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                                                                                   

 

 

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ          


