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ΣΥΜΒΑΣΗ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
       
 
 
Στην Αθήνα σήμερα 17/07/2015, ημέρα Παρασκευή μεταξύ: 
 

1)  Aφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (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. Πλιάκη Στυλιανό, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης») 
& 
2)  Αφετέρου της εταιρείας  με επωνυμία ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ που εδρεύει στη  Σέρρες  στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ -621 21 
ΣΕΡΡΕΣ,  τηλ 2321099220-fax 2321099270,  με Α.Φ.Μ. 094104476,  Δ.Ο.Υ: Α’ ΣΕΡΡΩΝ και 
εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6604/27.06.2014 ( τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) από τον  κ.  
Παπαναγιώτου Ιωάννη του Διονυσίου, κατόχου του υπ’ αριθμ. ** ******/****  Δελτίου Ταυτότητας, 
εκδοθέν από το Α.Τ. *** ******* και με ΑΦΜ  *********, ΔΟΥ *** ******* (στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»), 
 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με : 
 
 Την απόφαση επί του 4ου θέματος της υπ’ αριθμ. 355ης/02.07.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

(ΑΔΑ:7ΦΗΓΟΡΕ1-7ΗΨ) που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε στην 
συμβαλλόμενη εταιρεία  

  Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 232090/29.06.2015 προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 

  Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 227886/25.06.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή  
προσφοράς προς τον  Ανάδοχο 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 44413/19.06.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( ΑΔΑ: ΩΞΠΝΟΡΕ1-32Ι), ποσού 
24.600,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Ε.Τ.Α.Α. / Τομέα Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. έτους 2015, στον ΚΑΕ: 7111.000. (ΑΔΑΜ  έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος:15REQ002864992) 
 

 την απόφαση επί του 15ου θέματος της 352ης/18.06.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, (Α.Δ.Α. 
6ΦΠ2ΟΡΕ1-9ΞΦ), εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της προμήθειας επίπλων για την κάλυψη αναγκών της  
Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε καθώς  η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 24.600,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7111.000, «Προμήθεια επίπλων» των Τομέων Συντάξεων 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ002864937)   
 
 

 & ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των επίπλων αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ   που ακολουθεί.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Γραφείο εργασίας σχήματος «Γ» της σειράς SLIM LINE αποτελούμενο από  
α) το κυρίως γραφείο διαστ. 1800Χ900Χ650-830mm & 
β) 1 ανηρτημένη προέκταση 800Χ700Χ650-830mm. 
Σκελετός μεταλλικός ρυθμιζόμενου ύψους βαμμένος σε χρώμα ανθρακί πλατινέ. Επιφάνεια 
εργασίας από μοριοσανίδα 25mm με επικάλυψη original καπλαμά wenge plus. Φέρει 
περιμετρικά της επιφάνειας εργασίας χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου Φ40mmX1,5mm. 
Τα κάθετα στηρίγματα είναι από διπλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου Φ50mmX1,5mm INOX ο 
εσωτερικός & διαμέτρου Φ60mmX1,5mm ο εξωτερικός, βαμμένος σε χρώμα ανθρακί πλατινέ. 
Οι «κόμβοι» σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού είναι σχήματος 
«Υ» από χυτό κράμα αλουμινίου. Συνδέουν τα κάθετα με τα οριζόντια στοιχεία του σκελετού με 
αφανή τρόπο. Φέρει ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 - 25mm. Περιλαμβάνονται 1 μετώπη, 1 
κανάλι για οριζόντια όδευση καλωδίων & 1 ροζέτα χρωμίου.  

1 

Ροτόντα συσκέψεων της σειράς SLIM διαστάσεων Φ1200Χ768(Η)mm. Επιφάνεια εργασίας 
από μοριοσανίδα 25mm με επικάλυψη original καπλαμά wenge plus. Σκελετός μεταλλικός, με 1 
κολώνα στήριξης χαλύβδινη ΙΝΟΧ, υποστηριζόμενη από  πέλμα Φ800mm. 

2 

Γραφείο εργασίας της σειράς  SLIM LINE διαστ. 1.800Χ900Χ750(Η)mm  Επιφάνεια εργασίας 
από κρύσταλλο EXTRA CLEAR, SECURITE 12mm, βαμμένο σε γκρί μπλέ χρώμα.  
Σκελετός μεταλλικός, με πόδια σταθερού ύψους, από  χαλυβδοσωλήνα INOX διατομής Φ45mm. 
Τα πόδια συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών συνδέσμων  κόμβων και χαλυβδοσωλήνων 
διατομής Φ45mm ΙΝΟΧ (χωρίς να υπάρχει καμία συγκόλληση) δημιουργώντας μία ενιαία 
σταθερή & στιβαρή κατασκευή. Τα πόδια στήριξης καταλήγουν σε πέλματα - ρεγουλατόρους για 
ρύθμιση ύψους.  

1 

Συρταριέρα τροχήλατη διαστ. 433Χ 600Χ630mm, με 3 συρτάρια και μολυβοθήκη. 
Κάσωμα, καπάκι και κούτελα 18mm με φυσικό καπλαμά wenge plus. Συρτάρια μεταλλικά με 
«κρυφούς» μεταλλικούς οδηγούς, με κλειδαριά & σύστημα μη ανατροπής ( όταν είναι ανοικτό το 
ένα συρτάρι, δεν ανοίγουν τα υπόλοιπα) & ρόδες χωνευτές στο κάσωμα  ( δεν φαίνονται ακόμη & 
από απόσταση). 4 πόμολα «Π» μεταλλικά ανθρακί - πλατινέ. 

2 

Πολυθρόνα εργασίας της σειράς APOLLO με ψηλή πλάτη, με προσκέφαλο ρυθμιζόμενου 
ύψους, τροχήλατη, περιστρεφόμενη, εργονομική, με μηχανισμό SYNCHRO για ταυτόχρονη 
κίνηση έδρας - πλάτης, με αμορτισέρ  ρύθμισης ύψους έδρας. Στην πλάτη μηχανισμό ρύθμισης 
καμπυλότητας στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων, δυνατότητα ρύθμισης της τάσης της 
ανάκλισης και σταθεροποίησης της, σε 7 προεπιλεγμένες θέσεις, με μετακίνηση έδρας μπρος-
πίσω και δυνατότητα ρύθμισης της εκτός της οριζόντιας και σε επικλινή θέση. Πεντάνευρο με 
γυαλισμένο  αλουμίνιο. Μπράτσα κλειστού τύπου, με δυνατότητα ρύθμισης κατά το ύψος & 
πλάτος. Έδρα - πλάτη από φορμαρισμένα φύλλα οξιάς επενδεδυμένα  με χυτή αφρώδη 
πολυουρεθάνη πάχους 40 mm και δέρμα μπέζ.  

1 

Πολυθρόνα εργασίας της σειράς LINE-Υ, τροχήλατη, περιστρεφόμενη, εργονομική, με 
ανατομικά μπράτσα ανοικτής διατομής, με ενιαία έδρα-πλάτη εργονομικής μορφής, με μηχανισμό 
ρύθμισης ύψους, με μηχανισμό ανάκλισης ρυθμιζόμενο ανάλογα με το βάρος του χρήστη , με 
μηχανισμό RELAX & δυνατότητα σταθεροποίησης της ανάκλισης σε 5 προεπιλεγμένες θέσεις. Ο 
σκελετός και το αλουμινίου πεντάνευρο γυαλισμένο. Η έδρα-πλάτη είναι επενδυμένες με δέρμα 
μπέζ. 

1 

Πολυθρόνα συνεργασίας σειράς s VIP-E. Βάση στήριξης τύπου S  Φ 26 mm, επιχρωμιωμένη. 
Τα μπράτσα από μαλακή πολυουρεθάνη προσαρμοσμένα σε κατάλληλο σημείο στη βάση 
στήριξης . Έδρα-πλάτη από φορμαρισμένα φύλλα οξιάς, επενδεδυμένα  με χυτή πολυουρεθάνη 
πάχους 40 mm  και δέρμα μπέζ.   

6 

Καναπές 3 θέσεων της σειράς  LEON διαστάσεων 2.220Χ950Χ820(Η)mm. 
Σκελετός μεικτής κατασκευής από μεταλλικά μέρη και φουρνιστή οξιά, με ιμάντες και ειδικό 
υπόστρωμα. 4 ποδαρικά ξύλινα. Μαξιλάρια έδρας και πλάτης από καλουπωτή διογκωμένη 

2 
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πολυουρεθάνη, με επένδυση δέρμα μπέζ.  

Τραπεζάκι σαλονιού της σειράς  SLIM LINE διαστ. 1.100Χ700Χ360(Η)mm.   Επιφάνεια 
εργασίας από κρύσταλλο EXTRA CLEAR, SECURITE 12mm, βαμμένο σε γκρί μπλέ χρώμα.  
Σκελετός μεταλλικός, με πόδια σταθερού ύψους, από  χαλυβδοσωλήνα INOX διατομής Φ45mm. 
Τα πόδια συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών συνδέσμων  κόμβων και χαλυβδοσωλήνων 
διατομής Φ45mm ΙΝΟΧ (χωρίς να υπάρχει καμία συγκόλληση) δημιουργώντας μία ενιαία 
σταθερή & στιβαρή κατασκευή. Τα πόδια στήριξης καταλήγουν σε πέλματα - ρεγουλατόρους για 
ρύθμιση ύψους.  

1 

Τραπεζάκι σαλονιού της σειράς  SLIM LINE διαστ. 1.100Χ700Χ360(Η)mm.   Επιφάνεια 
εργασίας από μοριοσανίδα 25mm με επικάλυψη original καπλαμά wenge plus. 
Σκελετός μεταλλικός, με πόδια σταθερού ύψους, από  χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ45mm 
βαμμένο σε χρώμα ανθρακί - πλατινέ . Τα πόδια συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών 
συνδέσμων  κόμβων και χαλυβδοσωλήνων διατομής Φ45mm (χωρίς να υπάρχει καμία 
συγκόλληση) δημιουργώντας μία ενιαία σταθερή & στιβαρή κατασκευή. Τα πόδια στήριξης 
καταλήγουν σε πέλματα - ρεγουλατόρους για ρύθμιση ύψους.  

1 

Βιβλιοθήκη ψηλή με πόρτες ξύλινες κάτω & άνω υαλόθυρες διαστ. 800Χ420Χ2000(Η)mm. 
Κάσωμα 18mm & 4 ράφια ( 2 κινητά & 2 προσαρμογής - σταθερά 22mm ανθρακί ). Φέρει 
καπάκι & 1 ζεύγος πρόσθετα πλαϊνά από μοριοσανίδα 25mm με επικάλυψη original καπλαμά 
wenge plus. Φέρει υαλόθυρες στο άνω τμήμα βαμμένες σε χρώμα μπέζ & περιφερειακά έχει 
πλαίσιο αλουμινίου σε χρώμα ανθρακί -  πλατινέ, ενώ στο κάτω τμήμα φέρει 2 πόρτες από 
μοριοσανίδα 18mm με επικάλυψη original καπλαμά wenge plus, οι οποίες φέρουν αρμοκάλυπτρο 
για προστασία από σκόνη & ασφαλίζουν με κλειδαριά. Φέρει 2 πόμολα «Γ» αλουμινίου ανά 
ζεύγος πόρτας σε χρώμα ανθρακί -  πλατινέ. Φέρει βάση 25mm ανθρακί, με 4  ρεγουλατόρους 
οριζοντίωσης. Περιλαμβάνονται τα υλικά συναρμολόγησης. 

2 

Σύνθεση 3πλού χαμηλού ερμαρίου  με υαλόθυρες διαστ. 2400Χ420Χ800(Η)mm. Αποτελείται 
από 3 ερμάρια διαστ. 800Χ420Χ800(Η)mm. Κάθε ερμάριο έχει κάσωμα 18mm & 1 ράφι κινητό 
22mm ανθρακί. Φέρει ενιαίο καπάκι & 1 ζεύγος πρόσθετα πλαϊνά από μοριοσανίδα 25mm με 
επικάλυψη original καπλαμά wenge plus. Κάθε ερμάριο φέρει υαλόθυρες βαμμένες σε χρώμα 
μπέζ & περιφερειακά έχει πλαίσιο αλουμινίου σε χρώμα ανθρακί -  πλατινέ. 2 πόμολα «Γ» ανά 
ζεύγος πόρτας αλουμινίου σε χρώμα ανθρακί -  πλατινέ. Φέρει ενιαία βάση 25mm ανθρακί, με 6 
 ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Περιλαμβάνονται τα υλικά συναρμολόγησης. 

1 

Σύνθεση 3πλού χαμηλού ερμαρίου  με πόρτες διαστ. 2400Χ420Χ800(Η)mm. Αποτελείται από 3 
ερμάρια διαστ. 800Χ420Χ800(Η)mm. Κάθε ερμάριο έχει κάσωμα 18mm & 1 ράφι κινητό 22mm 
ανθρακί . Φέρει ενιαίο καπάκι & 1 ζεύγος πρόσθετα πλαϊνά από μοριοσανίδα 25mm με 
επικάλυψη original καπλαμά wenge plus. Πόρτες από μοριοσανίδα 18mm, με επικάλυψη original 
καπλαμά wenge plus. Οι πόρτες ασφαλίζουν με κλειδαριά πατητή ασφαλείας & φέρουν 
αρμοκάλυπτρο για προστασία από σκόνη. 2 πόμολα «Γ» ανά ζεύγος πόρτας. Φέρει ενιαία βάση 
25mm ανθρακί, με 6  ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Περιλαμβάνονται τα υλικά συναρμολόγησης. 

1 

Γραφείο εργασίας της σειράς LYSIS PLUS, σχήματος «Γ» αποτελούμενο από 
Α) κυρίως γραφείο διαστ.2.000Χ900Χ750(Η)mm.  
Επιφάνεια εργασίας & πλαϊνά από μελαμίνη Ε1 πάχους 38mm σε απομίμηση ξύλου wenge & 
μετώπη μεταλλική διάτρητη με γραμμές βαμμένη σε χρώμα GRIS 2800  
Β) 1 βοηθητικό γραφείο Αριστερό διαστ.2.000Χ600Χ750(Η)mm κάθετα προσαρμοσμένο στο 
κυρίως γραφείο από όμοιο υλικό με το γραφείο.  

1 

Γραφείο εργασίας της σειράς LYSIS PLUS, σχήματος «Γ» αποτελούμενο από: 
Α) κυρίως γραφείο διαστ.2.000Χ900Χ750(Η)mm.  
Επιφάνεια εργασίας & πλαϊνά από μελαμίνη Ε1 πάχους 38mm σε απομίμηση ξύλου wenge & 
μετώπη μεταλλική διάτρητη με γραμμές βαμμένη σε χρώμα GRIS 2800  
Β) 1 βοηθητικό γραφείο Δεξί διαστ.2.000Χ600Χ750(Η)mm κάθετα προσαρμοσμένο στο κυρίως 
γραφείο από όμοιο υλικό με το γραφείο.  

1 

Συρταριέρα τροχήλατη σειράς Ε διαστ. 422Χ572Χ580mm, με  3 συρτάρια και μολυβοθήκη. 
Κάσωμα από μελαμίνη σε ανθρακί χρώμα. Καπάκι & κούτελα σε μελαμίνη 18mm wenge.  Φέρει 2 
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4 πόμολα πλαστικά ανθρακί. 
Σύνθεση 3πλού χαμηλού ερμαρίου  με πόρτες διαστάσεων  2400Χ420Χ800(Η)mm. Αποτελείται 
από 3 ερμάρια διαστ. 800Χ420Χ800(Η)mm. Κάθε ερμάριο έχει κάσωμα 18mm & 1 ράφι κινητό 
22mm ανθρακί . Φέρει ενιαίο καπάκι & 1 ζεύγος πρόσθετα πλαϊνά από μελαμίνη 38mm wenge. 
Κάθε ερμάριο έχει ζεύγος πόρτες από μελαμίνη 18mm wenge. Οι πόρτες ασφαλίζουν με 
κλειδαριά πατητή ασφαλείας & φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από σκόνη. Κάθε ζεύγος 
πόρτας φέρει 2 πόμολα «Γ» σε χρώμα GRIS 2800. Φέρει ενιαία βάση 25mm ανθρακί, με 6 
 ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Περιλαμβάνονται τα υλικά συναρμολόγησης. 

2 

Πολυθρόνα εργασίας της σειράς SMART- Μ, με τετραγωνισμένη πλάτη, τροχήλατη, 
περιστρεφόμενη, εργονομική, με μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλισης (SYNCHRO), με 
αμορτισέρ ρύθμισης ύψους, με μηχανισμό ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το 
βάρος του χρήστη, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις & πλάτη με υποστήριξη των 
οσφυϊκών σπονδύλων, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσω στροφείου. Πεντάνευρο από γυαλισμένο 
αλουμίνιο. Τα μπράτσα πολυαμιδίου, έχουν δυνατότητα ρύθμισης κατά πλάτος & ύψος. Έδρα-
πλάτη από φορμαρισμένα φύλλα οξιάς επενδεδυμένα  με χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 
mm  και επένδυση με δερματίνη σε χρώμα μόκα. 

20 

Πολυθρόνα συνεργασίας της σειράς XENIUM PORTO. Βάση στήριξης τύπου “S”        Φ 26 
mm, βαμμένη σε χρώμα GRIS 2800. Τα μπράτσα από μαλακή πολυουρεθάνη προσαρμοσμένα 
σε κατάλληλο σημείο στη βάση στήριξης . Έδρα-πλάτη από φορμαρισμένα φύλλα οξιάς 
επενδεδυμένα  με χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm  και επένδυση με δερματίνη σε 
χρώμα μόκα. 

14 

Καναπές 3 θέσεων της σειράς  OLYMPIA διαστάσεων 1.890Χ790Χ730(Η)mm. 
Σκελετός από ξύλινα μέρη & μαξιλάρια έδρας και πλάτης από χυτή καλουπωτή διογκωμένη 
πολυουρεθάνη, με ολόσωμη επένδυση με δερματίνη σε χρώμα μόκα. Φέρει 4 μεταλλικά ποδαρικά 
χρωμιωμένα. 

1 

Τραπεζάκι σαλονιού της σειράς LYSIS PLUS διαστ.  900Χ600Χ400(Η)mm  
Κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 38mm σε απομίμηση ξύλου wenge. 1 

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τεχνικοί και λοιποί όροι της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 227886/25.06.2015 πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ , τους οποίους ο υποψήφιος προμηθευτής έχει ήδη  αποδεχτεί πλήρως, μέσω σχετικής  Υ.Δ. 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που συνόδευε τη προσφορά του.  

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ολοκληρώνεται με την παράδοση της προμήθειας των ανωτέρω επίπλων  
στο κτήριο επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην  Αθήνα) και εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
  
Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης μέρους ή του όλου των προς προμήθεια ειδών ο ανάδοχος 
καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό του 1%  επί της προσφερθείσας τιμής ανά είδος σε 
€ (βάσει της οικονομικής προσφοράς του), για κάθε μέρα καθυστέρησης πέρα των 20  ημερών και για 10 ημέρες, το 
οποίο θα παρακρατηθεί από το προς πληρωμή ποσό του τιμολογίου του .  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα  τιμή βάσει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 232090/29.06.2015 

προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 4ου θέματος της υπ’ αριθμ. 355ης/02.07.2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: 19.042,12 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι, 
συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23.421,81 €. 

   
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους αρμόδιους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., μετά τη θεώρηση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν 
αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση τους. Για την καλή 
εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρμόδια όργανα (επιτροπή/ές 
παραλαβής) του Εργοδότη. 
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2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχομένως επιβληθούν κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης: 

 κράτηση 0,10% 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) & 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 Δημοσίων Συμβάσεων 

 Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών, στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση 
των πιο πάνω κρατήσεων. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 
19.042,12 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 

 
3. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   Ν.Π.Δ.Δ. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΜΑΡΝΗ 22 -104 33 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ.:               998146384   
 Δ.Ο.Υ. :              Δ  ́ΑΘΗΝΩΝ 
& θα παραδοθεί  στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας.  

4. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε κάθε Τομέα, τα εξής: 
Α)  Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο αποστολής 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 
Γ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 
Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

   Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο  με επιμέλεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και 
των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά, παράδοση και 
τοποθέτηση των προμηθευόμενων επίπλων στο χώρο που θα υποδείξει το Ταμείο µε δικά του μεταφορικά μέσα. 
Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του, στις 
εγκαταστάσεις ή τους χώρους του κτιρίου γενικά, μέχρι τη  τοποθέτηση τους στον υποδεδειγμένο από το Ταμείο 
χώρο. Οι δαπάνες μεταφοράς, τοποθέτησης, συναρμολόγησης εφόσον χρειαστεί, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου παρέχεται από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργίας 

όλων των ανωτέρω ειδών για 5 έτη από την παραλαβή τους και για συνήθη χρήση & 2 χρόνια για το αμορτισέρ 
ρύθμισης ύψους των καθισμάτων. Η υποστήριξη των προϊόντων με ανταλλακτικά ανέρχεται σε 7 έτη. 
 Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 

ΣΤ. 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. 
 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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 η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή 
συμβατικά δικαιώματά τους δεν 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.  
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5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε  τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα 
(1) ο Ανάδοχος και  δύο (2)  ο Εργοδότης. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Ε.Τ.Α.Α. 
  

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΛΙΑΚΗΣ   

   
 
 
 


