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Στον  Πειραιά  σήμερα..17/11/2010....ημέρα.Τετάρτη.  και  στα  κεντρικά 
γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, αφενός ο κ. Αυγουστίνος 
Μαρούλης Πρόεδρος του Δ.Σ ΝΑΤ, αποκαλούμενος προς το παρόν χάρη συντομίας 
<<Το Ταμείο>> και αφετέρου ο κ. Θ.ΚΟΛΥΤΟΣ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
Ν & Θ ΚΟΛΥΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.. , με έδρα τα  Καμίνια,οδός Πάροδος Σερίφου 8 Α, 
αποκαλούμενος στο παρόν <<ο Προμηθευτής>> , συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν 
τα παρακάτω: 

1.       Με το παρόν, συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την 
παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την 

      α)  Βιβλιοδεσία,  φύλλων  εκκαθάρισης  ετών  1999-2002,  συνολικού  αριθμού 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (4745) σε τόμους που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει 200 φύλλα εκκαθάρισης και οι διαστάσεις του θα είναι μήκος 37  cm 
και ύψος 29 cm και 
      β)  βιβλιοδεσία  φύλλων  εκκαθάρισης  ετών  2001-2004  συνολικού  αριθμού 
δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννέα (14819) σε τόμους που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει 50 φύλλα εκκαθάρισης και οι διαστάσεις του θα είναι μήκος 38 cm και 
ύψος 28 cm .
2.      Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο  σύμφωνα 

με τις οδηγίες  της υπηρεσίας.Επίσης να μεταφέρει το προς βιβλιοδεσία υλικό με 
δικό του μεταφορικό μέσο έχοντας την ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς.  

3. Για την καλή εκτέλεση και  εμπρόθεσμη παράδοση του έργου,  ο προμηθευτής 
κατέθεσε στο ΝΑΤ την με αριθμ104583/16-11-2010 εγγυητική επιστολή.Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.ποσού τετρακοσίων σαράντα ένα Ευρώ  ( 441,00 €) 
που  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των 
εντύπων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους.

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

5.     Προθεσμία για την ολοκληρωτική παράδοση όλου του έργου ορίζονται .σε 
τριάντα  εργάσιμες  ημέρες,  προσμετρούμενες  από  την  επομένη 
της..2/11/2010............(ημέρα  κοινοποίησης  στον  προμηθευτή  της  ανακοίνωσης 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης).
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 
μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΑΤ, να παραταθεί μέχρι το ¼ 
αυτού,  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού ως άνω χρόνου.

Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου οι τόμοι  δεν 
παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο για την παραλαβή υπάλληλο, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης από το Δ.Σ. ΝΑΤ, σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης και δεν υποβάλλει έγκαιρα το αίτημα για παράταση αυτού, 
ή έληξε και ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδόσει το έργο.

6.      Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  του  χρόνου  παράδοσης  του  έργου  από  τον 
προμηθευτή,  το  Δ.Σ./ΝΑΤ,  τον  κηρύσσει  έκπτωτο  και  επιβάλλε  σε  αυτόν 
κυρώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.



Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος,  επιβάλλονται  αθροιστικά  ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 34 Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις καθώς 
και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 32 του ίδιου Π.Δ.
Επιπλέον το ΝΑΤ διατηρεί απόλυτο δικαίωμα να απαιτήσει από τον προμηθευτή, 
που  κηρύχθηκε  έκπτωτος,  την  αποκατάσταση  κάθε  άλλης  άμεσης  ή  έμμεσης 
ζημίας.
7.  Το τίμημα του έργου για το οποίο έγινε το παρών συμφωνητικό 
ορίζεται  συνολικά σε  .τέσσερις  χιλιάδες  τετρακόσια οκτώ ευρώ (4.408,00€) 
πλέον ΦΠΑ 23 % που θα καταβληθούν σε μετρητά μετά την οριστική παραλαβή 
του  έργου   από  τους  αρμόδιους  υπάλληλους  των  τμημάτων,  οι  οποίοι  θα 
συντάξουν πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο 
των παραδοθέντων τόμων. 
8. Αναπροσαρμογή  του  τιμήματος  του  έργου  για  οποιαδήποτε 
αιτία ααποκλείεται.
9. Παράδοση-παραλαβή.
       α) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία,τουλάχιστον 
τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα  για  την  ημερομηνία  παράδοσης  των 
τόμων.Η παράδοση θα γίνει στα τμήματα από όπου παραλήφθηκαν .
      β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παραλαβή ή  εκ των υστέρων ότι 
δεν  εκτελέστηκε  σωστά το  έργο,ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  επανορθώσει 
αδαπάνως  για  το  ΝΑΤσε  προθεσμία  που  θα  ορισθεί  από  τους  αρμόδιους 
υπαλλήλους. 
Διαφορετικά ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, ως προς το μέρος του έργου, 
που δεν εκτελέστηκε σωστά και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
10.      Κάθε αντίρρηση του προμηθευτή κατά της απόφασης των 
αρμόδιων υπαλλήλων για την παραλαβή του έργου καθώς και κάθε αμφισβήτηση 
για την ερμηνεία κάποιου όρου του παρόντος επιλύεται οριστικά από το Δ.Σ του 
ΝΑΤ.Ο  Προμηθευτής  δηλώνει  ότι  παραιτείται  ανεπιφύλακτα  από  κάθε 
αποζημίωση για ζημία που τυχαία υπέστη από την ημέρα απόρριψης του έργου 
μέχρι την ημέρα της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
11.      Ο  Προμηθευτής  ως  προς  την  σύμβαση  υπάγεται  στην 
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.
12.      Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε η παρούσα σύμβαση 

και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο αυτής υπογράφεται σε δύο 
(2) όμοια αντίτυπα.

              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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