
  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Α.Δ.Α 4Α92469ΗΞΡ-Υ 
            Στον Πειραιά  σήμερα , 13 Ιανουαρίου 2011 και στα   κεντρικά   

γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, οι   παρακάτω   
συμβαλλόμενοι αφενός μεν ο κ.Φωτίου Χρήστος  Πρόεδρος  ΔΣ/ΝΑΤ, 

αποκαλούμενος στο παρόν, χάρη συντομίας «Το Ταμείο» και   αφετέρου η   
εταιρεία Δαρδούμας Σταύρος και ΣΙΑ Ο.Ε η οποία διατηρεί γραφείο 

ταχυμεταφορών με  έδρα τον Υμητό, Ανδριανουπόλεως 20, αποκαλούμενος 
στο παρόν «Ανάδοχος» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω:                                                                          

Το Ταμείο προκειμένου : 1.Να μεταφέρει δέματα δύο φορές την εβδομάδα, 
Τρίτη  και  Πέμπτη,  με  διατιμημένα  έντυπα από το  Κεντρικό κτίριο  Εθνικής 
Αντιστάσεως 1 με προορισμό το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Πειραιά, 
2.Να μεταφέρει, δύο φορές την εβδομάδα ( τις ίδιες ημέρες ) συνταξιοδοτικούς 
φακέλλους από το Κεντρικό κτίριο της Εθνικής Αντιστάσεως 1 (Δ/νση Παροχών, 
2ος όροφος)  με  προορισμό  το  Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ/ΔΝΕΡ,  4ον επί  της  οδού  ΙΙας 
Μεραρχίας  18  (  2ος όροφος)  καθώς  και  να  παραλάβει  και  να  μεταφέρει 
συνταξιοδοτικούς φακέλλους από το  Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ/ΔΝΕΡ, 4ον  προς το Κεντρικό 
κτίριο  του  Ν.Α.Τ.,   3.Να  μεταφέρει  τις  ίδιες  ημέρες  της  εβδομάδας 
συνταξιοδοτικούς φακέλλους από το Κεντρικό κτίριο της Εθνικής Αντιστάσεως 1 
(Δ/νση  Παροχών,  2ος όροφος)  στο  αρχείο  του  Ν.Α.Τ.  επί  της  Καραολή 
Δημητρίου, να τους τακτοποιήσει στα ντέξιον κατά απόλυτη σειρά, Α.Μ.Σ., να 
ανεύρει από το εκεί αρχείο τους συνταξιοδοτικούς φάκελλους που ζητήθηκαν από 
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Παροχών και να τους μεταφέρει στο Κεντρικό 
κτήριο του Ν.Α.Τ. και 4.Nα μεταφέρει και να αρχειοθετεί  μία φορά το μήνα 
(κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Παροχών,Τμήμα Εφάπαξ), κατά αύξοντα 
αριθμό  μητρώου,περίπου  300-400  φακέλλους  εφάπαξ  των  Τ.Π.Ε.Ν,από  το 
Κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ(Δ/νση Παροχών-2ος όροφος),στα αρχεία Ισογείου και 
Αου ορόφου της οδού Αλκιβιάδου 118Α,  προέβη στην συλλογή οικονομικών 
προσφορών.Οι  προσφορές  τέθηκαν  υπόψη  της  Δ/νσης  Οικονομικού/Τμήμα 
Προμηθειών η οποία ανέθεσε την εργασία στον μειοδότη Δαρδούμα Σταύρο και 
ΣΙΑ Ο.Ε με τιμή προσφοράς ανά δρομολόγιο για τις  τρεις πρώτες εργασίες 
100,00€ πλέον ΦΠΑ και για την τέταρτη εργασία 140,00 € πλέον ΦΠΑ στις 
οποίες περιλαμβάνεται  χρήση μεταφορικού οχήματος και αμοιβή οδηγού και 
βοηθού.

ΑΡΘΡΟ   1      
 
       Οι μεταφορές και οι αρχειοθετήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των διευθύνσεων Παροχών και Προσωπικού. Η ανάδοχος φέρει αποκλειστικά 
την  ευθύνη  για  την  ασφαλή  μεταφορά  των  συνταξιοδοτικών  φακέλλων 
δεδομένου ότι περιέχουν προσωπικά δεδομένα των συνταξιούχων. Η υλοποίηση 
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των εργασιών έχει έναρξη την 17-1-2011 και λήξη την 30-06-2011.
ΑΡΘΡΟ 2   

          Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Δ/νση Οικονομικού ΝΑΤ 
μετά την προσκόμιση των τιμολογίων και της σχετικής βεβαίωσης για την 
σωστή εκτέλεση του όλου έργου από την Δ/νση Παροχών.

ΑΡΘΡΟ 3   
Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του, 

την εκτέλεση ενός δρομολογίου, υποχρεούται να το εκτελέσει σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Ταμείου, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και 
αζημίως για το Ταμείο.  Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου που θα 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ταμείου (ανωτέρα βία ή αργία), η εκτέλεσή 
του θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ταμείου την προηγούμενη ή 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Ο ανάδοχος για αυτή τη καθυστέρηση 
εκτέλεσης δρομολογίου, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως 
από το Ταμείο,άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού 
δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

                                                           ΑΡΘΡΟ  4  

        Για  κάθε  διαφορά που προκύπτει  από την  παρούσα σύμβαση 
αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.

        Για την πιστή τήρηση των παραπάνω όρων καταρτίστηκε η παρούσα 
σύμβαση,  σε δύο όμοια αντίγραφα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
το περιεχόμενο   υπογράφεται   ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                            ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
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