
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στον Πειραιά σήμερα  24/04/2012 ημέρα  Τρίτη και  στα κεντρικά γραφεία 
του  Ν.Α.Τ.  επί  της  οδού  Εθν.  Αντιστάσεως  1,  αφ  ενός  μεν  ο  κ.  ΦΩΤΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ./Ν.Α.Τ., αποκαλούμενος στο παρόν χάρη συντομίας 
«Το  Ταμείο»  και  αφετέρου  οι  κ.  Κωνσταντίνος  Λάγιος  και  Ανάργυρος 
Θεοδοσίου νόμιμοι εκπρόσωποι της  INFORM-Π ΛΥΚΟΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  εταιρείας  με  Α.Φ.Μ.  094170977  ΔΟΥ  Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και έδρα  το ΚΟΡΩΠΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ αποκαλούμενοι στο παρόν «ο 
Προμηθευτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Με το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους 
με  την  παραπάνω  ιδιότητά  του  αναθέτει  στο  δεύτερο  από  τους 
συμβαλλόμενους  που  αναδείχθηκε  μειοδότης  του  πρόχειρου  μειοδοτικού 
διαγωνισμού της 06/04/2012 (αρ. Διακ. Νο 3/30-03-2012) κατόπιν της με αριθ.  
πρωτ.  91829/16-4-2012 ανακοίνωσης  κατακύρωσης  σύμφωνα  με  την  από 
9/4/2012 απόφαση του Δ.Σ. Ν.Α.Τ. το ακόλουθο έργο:

Την σχεδίαση, εκτύπωση, κοπή, συνδυασμό,  αναδίπλωση, εμφακέλωση και 
παράδοσης  στα   ΕΛ.ΤΑ.  των  εντύπων  απογραφής  συνταξιούχων  και  των 
τραπεζικών λογαριασμών τους, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται 
στο παράρτημα Γ’ της διακήρυξης 3/30-03-2012 το οποίο προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα με αυτή.

Για κάθε συνταξιούχο θα διατεθούν δύο φύλλα χαρτιού διαστάσεων Α4 
που θα είναι τυπωμένα εμπρός-πίσω με μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) εκτύπωση 
σύμφωνα με τα υποδείγματα της υπηρεσίας ως εξής:

α) Στην  πρώτη  σελίδα  (εμπρός)  του  πρώτου  φύλλου  εκτός  από 
σταθερό  κείμενο  θα  υπάρχουν  τυπωμένα  και  τα  στοιχεία  ταχυδρομικής 
διεύθυνσης  του  συνταξιούχου  τα  οποία  και  θα  είναι  ευδιάκριτα  από  το 
«παράθυρο» του φακέλου αποστολής.

Στην δεύτερη σελίδα (πίσω) του ιδίου φύλλου εκτός από το σταθερό 
κείμενο θα υπάρχουν τυπωμένα και όλα τα στοιχεία του συνταξιούχου που θα 
είναι  χρήσιμα για  την  απογραφή του  και  το  άνοιγμα  λογαριασμού  του  στη 
τράπεζα.

β) Στο  δεύτερο  φύλλο  και  στην  πρώτη  (εμπρός)  και  στην  δεύτερη 
(πίσω) σελίδα υπάρχει  το σταθερό κείμενο των οδηγιών συμπλήρωσης του 
πρώτου εντύπου.

Τα δύο έντυπα θα συνδυαστούν και  θα τοποθετηθούν σε φάκελο με 
παράθυρο διαστάσεων 11,4 εκ. Χ 23,0 εκ. στον οποίο θα είναι τυπωμένα το 
εθνόσημο, τα στοιχεία του Ν.Α.Τ., και οι ενδείξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», «Πληρωμένο Τέλος» κ.λ.π..

Τα  μεταβλητά  στοιχεία  καθώς  και  τα  στοιχεία  του  παραλήπτη  θα 
τυπωθούν από τον προμηθευτή επί των εντύπων από μαγνητικό αρχείο που 
θα του  παραδώσει  η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  και  Νέων Τεχνολογιών του 
Ν.Α.Τ..

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να αποστείλει τους φακέλους στα ΕΛ.ΤΑ. 
(Κεντρικό Πειραιά)  ταξινομημένους κατά Ταχυδρομικό Κώδικα με δικό του 
μεταφορικό μέσο, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Α.Τ..
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Στο  Ν.Α.Τ.  επίσης  θα  παραδοθούν  2000  (δύο  χιλιάδες)  έντυπα 
απογραφικών δελτίων και τα αντίστοιχα 2000 (δύο χιλιάδες) έντυπα οδηγιών 
που θα έχουν τυπωμένα μόνο όλα τα σταθερά στοιχεία των εντύπων, χωρίς 
φακέλους.

Ο  προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  προμηθεύσει  τα 
παραπάνω είδη σε άριστη ποιότητα και σύμφωνα με τη οικονομοτεχνική του 
προσφορά και τα δείγματα της Υπηρεσίας, η οποία θα εγκρίνει υποχρεωτικά 
τα δοκίμια πριν τη τελική εκτύπωση. 

Προθεσμία  για  την  ολοκληρωτική  παράδοση  όλης  της  προμήθειας 
ορίζονται  δέκα  (10)  ημερολογιακές  ημέρες,  που  υπολογίζονται  από  την 
παραλαβή  του  μαγνητικού  αρχείου  σε  μορφή  ASCII,  από  τη  Διεύθυνση 
Πληροφορικής του Ν.Α.Τ..

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει το μαγνητικό αρχείο εντός 
δύο εργασίμων ημερών συμπεριλαμβανομένης  και  της  ημέρας  ειδοποίησής 
του.

Το τίμημα της προμήθειας για το συγκεκριμένο έργο ορίζεται συνολικά 
σε  οκτώ  χιλιάδες  εκατόν  είκοσι  ευρώ  (5.402,00  €) πλέον  Φ.Π.Α.  που  θα 
καταβληθούν  σε  μετρητά  μετά  την  οριστική  παράδοση  του  έργου,  αφού 
διαπιστωθεί  από  την συσταθείσα  Επιτροπή Παραλαβής  Ν.Α.Τ.,  η  καλή και 
σύμφωνη με την παρούσα εκτέλεσή του.

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  τη  Υπηρεσία  και  την 
επιτροπή  παραλαβής  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες  νωρίτερα  για  την 
ημερομηνία  παράδοσης  των  φακέλων  στα  ΕΛ.ΤΑ.  και  των  εντύπων  στο 
Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα γίνει  από την οικεία Επιτροπή 
παραλαβής προμηθειών του Ν.Α.Τ.,  αμέσως μετά την παράδοση του έργου 
και θα βεβαιώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο.

2. Η δαπάνη για το εν λόγω έργο εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 
της  21/11/2011  και  31/01/2012  του  Δ.Σ./Ν.Α.Τ.  και  τις 
5434.1/5/2012/22-03-2012  και  5434.1/4/2012/22-03-2012  αποφάσεις 
του ΥΠ.Α.Α.Ν.

3. Απαγορεύεται  απολύτως η  ολική  ή  μερική  εκτέλεση  του 
έργου από τρίτους, καθώς επίσης και η εκχώρηση των υποχρεώσεων 
του προμηθευτή σε τρίτους.

4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και  την 
εμπρόθεσμη παράδοση των προμηθειών ο «Προμηθευτής» κατέθεσε 
στο  Ν.Α.Τ.  την  με  αριθμό  140/703470-9 εγγυητική  επιστολή  της 
Εθνικής Τράπεζας  ποσού  540,20 Ευρώ που επιστρέφεται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των έργων και ύστερα από 
την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  και  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους.

5. Σε  περίπτωση μη τήρησης  του  χρόνου παράδοσης  των 
προμηθειών από τον προμηθευτή, το Ν.Α.Τ.  διατηρεί  το δικαίωμα να 
κηρύξει  έκπτωτο  τον  προμηθευτή  και  να  επιβάλλει  κυρώσεις,  όπως 
αναφέρονται  στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Κατ’  απόλυτο κρίση του 
Δ.Σ./Ν.Α.Τ. μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ 
118/07.
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Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 34 Π.Δ. 118/10-
07-07 κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρ. 
32  του  ίδιου  Π.Δ..  Για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης  πέρα  από  τον 
προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης των έργων επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται  στο  άρθρο 32 του  Π.Δ.  118/07.  Επιπλέον το  Ν.Α.Τ. 
διατηρεί  απόλυτο  δικαίωμα  να  απαιτήσει  από  τον  «προμηθευτή»  που 
κηρύχθηκε  έκπτωτος  την  αποκατάσταση  κάθε  άλλης  άμεσης  ή  έμμεσης 
ζημίας.

6. Αναπροσαρμογή  του  τιμήματος  των  έργων  για 
οποιαδήποτε αιτία αποκλείεται.

7. Κάθε  αντίρρηση  του  προμηθευτή  κατά  των αποφάσεων 
των επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών του Ν.Α.Τ. καθώς και κάθε 
αμφισβήτηση για την ερμηνεία κάποιου όρου της παρούσας επιλύεται 
οριστικά  από  το  Δ.Σ.  του  Ν.Α.Τ..  Ο  «Προμηθευτής»  δηλώνει  ότι 
παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αποζημίωση για ζημία που τυχαία 
υπέστη  από  την  ημέρα  απόρριψης  του  είδους  μέχρι  την  ημέρα  της 
έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ..

8. Ο  προμηθευτής  ως  προς  τη  σύμβαση  υπάγεται  στην 
αρμοδιότητα  των Δικαστηρίων του Πειραιά.

9. Σε  πίστωση  των παραπάνω συντάχτηκε  η  παρούσα  σε 
δύο αντίγραφα και  αφού διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε  το  περιεχόμενο 
υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.Τ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
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