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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την  20/07/2015  μεταξύ: 
 
1)  Αφενός 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»), 

& 
2) Αφετέρου της εταιρείας «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», (Υπηρεσίες Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Αρχείων  – Εμφακελώσεις - Εκτυπώσεις), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Τυμφρηστού 4, 
Αχαρναί, Τ.Κ. 13 678,  με Α.Φ.Μ. 800346480,  αρμόδια Δ.Ο.Υ: Αχαρνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κ.  Δημήτριο Γιαννακίδη, κάτοικο ******* επί της οδού ******** ******** **, με  ΑΦΜ: *********, ΔΟΥ: ******* και 
Α.Δ.Τ. ** *******, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει: 

 Της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  με την απόφαση επί του 6ου θέματος της 353ης /25-06-
2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: Ω1ΛΡΟΡΕ1-Κ2Λ). 

 Της υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 175907/25-5-2015 απόφασης δέσμευσης πίστωσης, (Α.Δ.Α. ΒΖΟ0OΡΕ1-ΓΛΑ 
- ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002832403), σε βάρος της πίστωσης του  KAE:  
0891.000, του προϋπολογισμού των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ,  οικ. Έτους 2015,  ύψους έως 16.000,00 €, 
για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης. 

 
 Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 126774/24-4-2015 απόφασης δέσμευσης πίστωσης, (Α.Δ.Α. ΨΡΠΒΟΡΕ1-Σ98 

- ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002832590), σε βάρος της πίστωσης του  KAE:  
00101293, του προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ,  οικ. Έτους 2015,  
ύψους έως 980,00 €, για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης.  

 Της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 6ου θέματος της 346ης /07-05-2015 συνεδρίασης του 
(Α.Δ.Α. 6Β9ΜΟΡΕ1-17Λ  - ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002832322), περί έγκρισης σκοπιμότητας 
της εκτύπωσης απαραίτητων κοινών και μηχανογραφικών  εντύπων και έκδοσης για το σκοπό αυτό, 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 16.000 €, στον ΚΑΕ 0.10.0891.000 (εκτυπώσεις εκδόσεις 
βιβλιοδετήσεις ).  

 Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 117073/21-4-2015 αιτήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ενιαίων 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ002832519). 

στη συμβαλλόμενη εταιρία με την επωνυμία «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αυτή αναλαμβάνει 
την προμήθεια – εκτύπωση των ακόλουθων κοινών και μηχανογραφικών εντύπων για τους Τομείς 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.: 

 
Α) Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α :  

1. Μηχανογραφημένα Γραμμάτια Είσπραξης σειράς ΣΤ΄ με αρίθμηση – ποσότητα : 100.000 σετ  

2.  Μηχανογραφημένα Γραμμάτια Είσπραξης σειράς Ζ΄ με αρίθμηση – ποσότητα : 100.000 σετ  

3.  Μηχανογραφημένα χρηματικά εντάλματα  πληρωμής – ποσότητα : 10.000 σετ.  
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4. Εντάλματα Πληρωμής σε μπλοκ των 50 πενταπλών φύλλων σε χημικό χαρτί και με αρίθμηση – 
ποσότητα : 300 μπλοκ  

 Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α :    

1. Αιτήσεις απονομής σύνταξης γήρατος – Ποσότητα : 10.700 συνολικά,  εκ των οποίων 10.000 
για τη κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα και 700 για  το Τμήμα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη . 

Β) ΕΤΑΑ/Ενιαίες Υπηρεσίες  

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών  

1.  Μηχανογραφικό ένταλμα πληρωμής Σειράς Α΄ - Ποσότητα 3.000 σετ   

2. Μηχανογραφικό ένταλμα πληρωμής Σειράς Β΄ - Ποσότητα 5.000 σετ   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Α) Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α :  

1) Γραμμάτιο είσπραξης σειρά ΣΤ΄ 

Έντυπο σε τετραπλό μηχανογραφικό χαρτί, άριστης ποιότητας διαστάσεων 11΄΄ Χ  9,5΄΄ (ανά σετ).                                
Χρωματισμός φύλλων ανά σετ:  1ο λευκό, 2ο γαλάζιο, 3ο κίτρινο, 4ο ροζ. Μονοχρωμία εκτύπωσης, οπές 
αρχειοθέτησης και αρίθμηση από 300.001 έως 400.000, ενώ μεταξύ 1ου και 2ου , 2ου και 3ου και τέλος 3ου και 
4ου φύλλου,   θα παρεμβάλλεται καρμπόν για μηχανογραφικό χαρτί, άριστης ποιότητας. 

Τα γραμμάτια θα είναι συσκευασμένα σε κιβώτια των 500 σετ, στα οποία θα αναγράφεται η αρίθμηση 
του περιεχομένου τους. Συνολική Ποσότητα:  100.000 σετ (200 κουτιά των 500 σετ). 

2) Γραμμάτιο είσπραξης σειρά Ζ΄ 

Έντυπο σε τετραπλό μηχανογραφικό χαρτί, άριστης ποιότητας διαστάσεων 11΄΄ Χ  9,5΄΄ (ανά σετ).                                                   
Χρωματισμός φύλλων ανά σετ: 1ο λευκό, 2ο γαλάζιο,  3ο κίτρινο, 4ο ροζ.  Μονοχρωμία εκτύπωσης, οπές 
αρχειοθέτησης, αρίθμηση από 835.001 έως 935.000, ενώ μεταξύ 1ου και 2ου , 2ου και 3ου και τέλος 3ου και 4ου 
φύλλου,  θα παρεμβάλλεται καρμπόν για μηχανογραφικό χαρτί, άριστης ποιότητας. 

Τα γραμμάτια θα είναι συσκευασμένα σε κιβώτια των 500 σετ, στα οποία θα αναγράφεται η αρίθμηση 
του περιεχομένου τους. Συνολική Ποσότητα: 100.000 σετ (200 κουτιά των 500 σετ). 

3) Χρηματικό  ένταλμα πληρωμής  

Έντυπο σε τριπλό μηχανογραφικό χαρτί NCR,  άριστης ποιότητας διαστάσεων 23,90 χ 30,20 cm (ανά σετ).                                                                                                                   
Χρωματισμός φύλλων ανά σετ: 1ο λευκό, 2ο ροζ, 3ο κίτρινο, χωρίς παρεμβολή  καρμπόν, με  μονοχρωμία 
εκτύπωσης και οπές αρχειοθέτησης. 

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα είναι συσκευασμένα σε κιβώτια των 500 σετ. Συνολική 
Ποσότητα: 10.000 σετ (20 κουτιά των 500 σετ).  

4) Ένταλμα πληρωμής. 

Μπλοκ των 50 πενταπλών φύλλων. Υλικό: Ευρωπαϊκό χημικό χαρτί. Χρωματισμός φύλλων ανά πενταπλό  
σετ φύλλων: 1ο φύλλο γαλάζιο, 2ο κίτρινο, 3ο ροζ, 4ο πράσινο , 5ο λευκό. Διάτρηση : Το 1ο , 2ο, 3ο, 4ο φύλλο 
κάθε πενταπλού σετ,  θα έχουν διάτρηση στην αριστερή πλευρά,  ενώ το 5ο φύλλο θα είναι σταθερό – 
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στέλεχος. Διαστάσεις από τη διάτρηση : 20,5 cm πλάτος χ 24,5 cm ύψος. Τα μπλοκ θα φέρουν κάλυψη με 
πλαστική ταινία στο σημείο συρραφής(αριστερά). Αρίθμηση από  281501 έως 296500. Συνολική ποσότητα: 
300 μπλοκ των 50 πενταπλών φύλλων. 

 Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α :    

1) Αιτήσεις απονομής σύνταξης γήρατος 

Κοινό δίφυλλο – 4σέλιδο  έντυπο,  σε συνολικό μέγεθος χαρτιού Α3, βάρους 80 gr,  λευκό χαρτί,  
διπλής όψης (διπλωμένο στη μέση)  και μονοχρωμία εκτύπωσης. Συνολική Ποσότητα : 10.700 
έντυπα.   

Β) ΕΤΑΑ/Ενιαίες Υπηρεσίες  

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών  

1)  Μηχανογραφικό ένταλμα πληρωμής Σειράς Α΄                                                                            
 Έντυπο σε τριπλό μηχανογραφικό χαρτί.  Διαστάσεις:  215,90 χ 320,00 mm (ανά σετ).                                                                                                                   
Χαρτί μηχανογραφικό   NCR  60-53-57 gr/m2 . Χρωματισμός φύλλων ανά σετ: 1ο λευκό, 2ο κίτρινο, 3ο 

πράσινο. Μονοχρωμία εκτύπωσης και οπές αρχειοθέτησης.                                                                        
Συσκευασία σε κιβώτια των 500 σετ. Συνολική Ποσότητα : 3000 σετ   (6   κουτιά  των 500 σετ ). 

2) Μηχανογραφικό ένταλμα πληρωμής Σειράς Β΄                                                                                           
Έντυπο σε τριπλό μηχανογραφικό χαρτί . Διαστάσεις:  215,90 χ 320,00 mm (ανά σετ).                                                                                                                   
Χαρτί μηχανογραφικό   NCR  60-53-57 gr/m2 . Χρωματισμός φύλλων ανά σετ: 1ο λευκό, 2ο πράσινο, 
3ο γαλάζιο. Μονοχρωμία εκτύπωσης και οπές αρχειοθέτησης.                                                                                        
Συσκευασία σε κιβώτια των 500 σετ. Συνολική Ποσότητα : 5000 σετ  (10 κουτιά  των 500 σετ). 

ΛΟΙΠΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στη διάσταση του ύψους των μηχανογραφικών εντύπων και σε όλο το πλάτος των χαρτιών, θα υπάρχει 
οριζόντια διάτρηση (perforation) τόσο ισχυρή, ώστε να επιτρέπει την αναδίπλωση τους με ευχέρεια, μετά την 
έξοδο από την εκτυπωτική μηχανή, ή τη διέλευση μετά την έξοδο τους, χωρίς όμως να κόβεται το χαρτί.  

Στα μηχανογραφικά έντυπα θα υπάρχει διάτρητος οδηγός αυτόματης τροφοδοσίας και προώθησης και 
στις δύο πλευρές τους καθώς και οπές κλασσαρίσματος. Ο διάτρητος οδηγός όλων των εντύπων των 
γραμματίων, θα διαχωρίζεται και στις δύο πλευρές. Το κομφετί του διάτρητου οδηγού, θα πρέπει να έχει 
αφαιρεθεί καλά, για να μην εμποδίζει τα οδοντώματα των προωθητών (tractors) να εισέλθουν στις οπές και 
να μη δημιουργούν ανωμαλία από τη πτώση τους μέσα στην εκτυπωτική μηχανή. Η απόσταση του άξονα του 
οδηγού από το άκρο του εντύπου να είναι 6 mm.  

Η συσκευασία των μηχανογραφικών εντύπων θα είναι απαραίτητα σε 500 ενιαία σετ. Τα κιβώτια θα είναι 
από χαρτόνι καλής ποιότητας και επιμελημένης κατασκευής, αποκλειόμενης της σύνδεσης των ενώσεων με 
απλή κολλητική ταινία . Τα κιβώτια θα έχουν τις διαστάσεις του εντύπου και θα έχουν τέτοιο βάθος, ώστε 
όταν τοποθετούνται τα σετ, να μη δημιουργείται κενό, που να επιφέρει αλλοιώσεις στο σχήμα των εντύπων, 
λόγω μετακίνησης τους μέσα στα χαρτοκιβώτια, καθώς και κατά τη τοποθέτηση τους, η τη μετακίνηση τους. 
Τα κιβώτια θα είναι σφραγισμένα από το εργοστάσιο κατασκευής, με τρόπο που θα εξασφαλίζει τη μη 
παραβίαση τους και σε κάθε κιβώτιο, σε εμφανές σημείο θα αναγράφεται η αρίθμηση των εντύπων που 
περιέχει εφόσον βεβαίως τα περιεχόμενα έντυπα είναι αριθμημένα. 

Η εκτύπωση όλων των ανωτέρω εντύπων στελεχών, θα γίνει με στοιχεία  όμοια προς τα υποδείγματα. Τα 
στοιχεία  που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι καινούργια  ή τουλάχιστον σε άριστη κατάσταση και 
γενικά η στοιχειοθεσία θα πρέπει  να είναι ακριβείας κατά το μονοτονικό σύστημα και  σύμφωνα με τη 
νεοελληνική γλώσσα (δημοτική ). Γενικά τα έντυπα θα πρέπει να εκτυπωθούν με τρόπο ώστε τα προς 
συμπλήρωση κενά να αντιστοιχούν μεταξύ τους με σχολαστική ακρίβεια. 
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Η εργασία θα εκτελεσθεί με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και  
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη σχετική   νομοθεσία  για  την αντίστοιχη εργασία, ενώ οι 
διαστάσεις, ο τύπος, η μορφή,  το βάρος και η κατηγορία  του χαρτιού των εντύπων, θα είναι σύμφωνα με τα 
υποδείγματα  που θα έχουν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι προμηθευτές και βάσει των οποίων θα 
συντάξουν τις σχετικές  προσφορές  τους.    

Ο εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος, πριν από την εκτύπωση των εντύπων, να προσκομίσει στις 
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης  των Τομέων 
Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών των Ενιαίων Υπηρεσιών 
του ΕΤΑΑ, αντίστοιχα για κάθε είδος εντύπου ), δοκίμια για έλεγχο πάνω στο υπό εκτύπωση  χαρτί. Η 
υποβολή των δοκιμίων προς έγκριση, δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 εργασίμων ημερών 
από την ανακοίνωση ανάθεσης στον εργολάβο, ενώ η ολοκλήρωση των πιθανών διορθώσεων των δοκιμίων, 
με ευθύνη και των δύο μερών,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος 5 εργασίμων ημερών από 
την αρχική υποβολή των δοκιμίων. Η όποια απαιτούμενη εργασία διόρθωσης των δοκιμίων θα γίνει πλήρως 
και επακριβώς. 

Σε περίπτωση εκτύπωσης λανθασμένων εντύπων ο εργολάβος υποχρεώνεται  επίσης στην  εκ νέου 
εκτύπωση των λανθασμένων εντύπων στελεχών, με αποκλειστικά δική του επιβάρυνση.  

Ο προβλεπόμενος έλεγχος των δοκιμίων των υπό εκτύπωση εντύπων, του εργολάβου θα γίνει ως 
ακολούθως:   

Για τα έντυπα της ομάδας (Α) ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε./ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,  
στη κεντρική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ – Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα ,Τ.Κ. 105 62, 
4ος όροφος – Τμήμα  Λογιστηρίου και Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας. 

Για τα έντυπα της ομάδας (Α) ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε./ Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης, 
στη κεντρική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ – Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62,  
2ος όροφος  - Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης.  

Για τα έντυπα της ομάδας (Β) ΕΤΑΑ/ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα 
Εκκαθάρισης Δαπανών,  στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22,  Αθήνα, ΤΚ 104 33, 1ος όροφος, 
Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών. 

Άρθρο 2: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα έντυπα θα παραδοθούν εντός 10 εργασίμων ημερών από την οριστική έγκριση από την αρμόδιες 
υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. των δοκιμίων, που θα 
προσκομίσει  ο ανάδοχος. 

 Η υποβολή των δοκιμίων προς έγκριση, δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 5 εργασίμων 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η ολοκλήρωση των πιθανών διορθώσεων του δοκιμίου, με 
ευθύνη και των δύο μερών,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος 15 εργασίμων ημερών από 
την αρχική υποβολή του δοκιμίου. 

Συνολικά ο  χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόμενα του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07. 

Τα είδη της ομάδας (Α) – θα παραδοθούν στη κεντρική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, σε χώρους  που θα υποδειχτούν στον εργολάβο  από τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – (Τμήμα Ελέγχου Πόρων και Λογιστηρίου και Τμήμα Εκκαθάρισης 
Δαπανών & Μισθοδοσίας - τηλ. Επικοινωνίας 210 3740415, 2103740419, 2103740424) και από τη Δ/νση 
Συντάξεων και Ασφάλισης (210 3740200, 210 3740105) και ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση για τον 
προγραμματισμό της ημερομηνίας και ώρας  παράδοσης. 
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Προσοχή εκ των εντύπων της ομάδας (Α), οι αιτήσεις απονομής σύνταξης γήρατος,  της Δ/νσης 
Συντάξεων και Ασφάλισης Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη ποσότητα  των 700 εντύπων εκ 
του συνόλου των 10.700, αφορούν  το Τμήμα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αυτά θα πρέπει να παραδοθούν εντός του χώρου λειτουργίας του 
ως άνω τμήματος, στη διεύθυνση Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 22 ( τηλ. 2310 276918). 

Τα είδη της ομάδας (Β), θα παραδοθούν στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Μάρνη 22 
στην Αθήνα, σε χώρους  που θα υποδειχτούν στον εργολάβο, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών /Τμήμα 
Εκκαθάρισης Δαπανών, τηλ. επικοινωνίας 210 5217303/313 και ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση για τον 
προγραμματισμό της ημερομηνίας και ώρας  παράδοσης.  

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης οποιασδήποτε εκ των ως άνω υπηρεσιών εντός  της ίδιας πόλης, η 
παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου.  

Αν οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του Ταμείου διαπιστώσουν παράβαση των όρων της σύμβασης, 
καθώς επίσης ότι η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, μπορεί αν δεν θέλει να κηρύξει τον προμηθευτή 
έκπτωτο, να απορρίψει μέρος της εργασίας ή και ολόκληρη, μειώνοντας ανάλογα και την τιμή κατά την 
απόλυτη κρίση της.  

Η παραλαβή των εντύπων   θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: α) καμιά κακοτεχνία, β) καμιά 
παράλειψη, γ) καμιά διαφορά στο χαρτί μεταξύ των υποδειγμάτων που δόθηκαν από την υπηρεσία, στον 
ανάδοχο για τη σύνταξη της προσφοράς του, καθώς και των εγκεκριμένων δοκιμίων, που προσκόμισε πριν 
την έναρξη της εκτύπωσης  και των εντύπων που έχουν παραληφθεί. 

Άρθρο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ως συνολικό τίμημα για τη προμήθεια – εκτύπωση όλων  των ανωτέρω ειδών, ορίζεται η από τον 
Ανάδοχο η προσφερθείσα τιμή των 9.410,00 + 585,00= 9.995,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, βάσει της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 212115/17-6-2015 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 6ου θέματος της 353ης 
/25-06-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: Ω1ΛΡΟΡΕ1-Κ2Λ). 

Το ως άνω ποσό αναλύεται και επιβαρύνει τους κάτωθι προϋπολογισμούς: 

 α) Για τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  το συνολικό ποσό των  9.410,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
23% ήτοι 11.574,30 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό 
των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

Β) Για τις Ενιαίες υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. το συνολικό ποσό των  585,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 
719,55 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό εξόδων 
Διοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.  

Τον εργολάβο  βαρύνει η εκτέλεση της εργασίας εκτύπωσης, η προμήθεια και η αξία του χαρτιού, τα 
μεταφορικά - εργατικά και  οι πάσης φύσεως κρατήσεις. 

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον Ανάδοχο από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ και 
από τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα,  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 της εργασίας, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από την αρμόδιες  επιτροπές 
παραλαβής  του Εργοδότη. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011), επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10%, 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Φόρος προμηθευτών 4% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ 

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

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%), περιλαμβάνονται στη συνολική 
καθαρή αξία των 9.995,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 

 

 Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τόσο στους Τομείς Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α , όσο και στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. τα εξής: 

Α)  Το τιμολόγιο που κατά περίπτωση απαιτείται, (ξεχωριστό τιμολόγιο για τους Τομείς Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.). 

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. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ  
Α) Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α/ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.                                                                                              
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 , Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                                                                    
Α.Φ.Μ.: 998146384                                                                                                                                                          
Δ.Ο.Υ.:  Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  

Β) Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:   Ε.Τ.Α.Α/ Ενιαίες Υπηρεσίες                                                                               
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.Δ.Δ.                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ                                                                                  
Α.Φ.Μ.:   998146384                                                                                                                             
Δ.Ο.Υ.:  Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  

Με την καταβολή των συμβατικών ανωτέρω ποσών, εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως, οι κάθε είδους 
απαιτήσεις του  Αναδόχου,  έναντι του Εργοδότη,  δυνάμει της παρούσας σύμβασης και ο Εργοδότης 
ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. 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 υπαλλήλων, 
προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, 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 Εργοδότη. 

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται  για χρονικό διάστημα 30 εργασίμων ημερών  από την 
υπογραφή της.  

 
Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, αλλά και  σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και τη σχετική   Νομοθεσία  για  
την αντίστοιχη εργασία .  

Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιμοποιεί μόνο 
προσωπικό, το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόμενα από το νόμο Κύρια και Επικουρικά Ταμεία 
Ασφάλισης.   
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Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το 
προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθεισών 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. 

Άρθρο 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

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.  

Άρθρο 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απαράβατοι. 

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

3. 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. 

4. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών  να ασκήσουν τα 
νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 

5. 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. 

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

7. 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, είναι το Ελληνικό. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (4) 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 

  

 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 

  

 


