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FAX               : 210-5217 315  

    
    

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τεχνική υποστήριξη του κεντρικού
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 € πλέον
 

 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

συστήθηκε βάσει των άρθρων 25
Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε

συντήρηση - τεχνική υποστήριξη
προϋπολογισθείσας δαπάνης  15.000 
τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με
συνεδρίασης του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.(ΑΔΑ

 
Κριτήριο της  επιλογής  του προμηθευτή
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
 
             Οι οικονομικές προσφορές
προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη
του κεντρικού εξοπλισμού των Τομέων
 
             Οι σχετικές προσφορές θα
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., 
την  Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα
 
Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ
προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία
ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο

 
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     Αριθ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
Υπηρεσιών                                                     

       
104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:                   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

                     
             
         
      
                    

ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην
κεντρικού εξοπλισμού των Τομέων Υγειονομικών

πλέον Φ.Π.Α. 23%  

επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) με έδρα

εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς
υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισμού των Τομέων Υγειονομικών

15.000 €  πλέον Φ.Π.Α. 23% με τη διαδικασία της απευθείας
σύμφωνα με την απόφαση επί του 11ου θέματος της υπ’ αριθμ

ΑΔΑ: 76Υ8ΟΡΕ1-35Φ) 

του προμηθευτή που θα αναλάβει πλήρως τη κάλυψη

τους όρους και την τεχνική περιγραφή του συνημμένου Πα

της παρούσας πρόσκλησης), είναι η χαμηλότερη τιμή

προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία

την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την συντήρηση
Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ» 

θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο
Α Α., Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος τμήμα
και ώρα 09:00 π.μ.(υπόψη του Τμήματος Προμηθειών

ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία
καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε
Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί

Αθήνα   19.11.2015     

Αριθ. Πρωτ. 391535 

        ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

 

αφορά στην ετήσια συντήρηση - 
Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, 

Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που 
με έδρα την οδό Μάρνη 22 

υποβολή προσφοράς, για την ετήσια 
Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, 

της απευθείας ανάθεσης και με 
υπ’ αριθμ. 368ης /07.10.2015 

τη κάλυψη των αναγκών της 
συνημμένου Παραρτήματος (το οποίο 

χαμηλότερη τιμή.   

επωνυμία και τη διεύθυνση του 
συντήρηση - τεχνική υποστήριξη 

σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των 
όροφος τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι 
Προμηθειών).  

αξία και ο Φ.Π.Α. Η τιμή 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα 

ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να 
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παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών». 
 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 09:00 π.μ. της 27ης/11/2015 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
  
     Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 
 
Α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως 
ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  ) και 
αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα. 
Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
αναφέρονται: 
� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το 
Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά 
την τελευταία τριετία. 
� ότι ο  προσφέρων διαθέτει εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του 
ζητούμενου έργου. 
 
Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 
 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 
11:00 π.μ. στο Τμήμα  Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος 
ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  
 
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης για το οικονομικό έτος 2015 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 222/2015 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 127563/19.10.2015 & ΑΔΑ: ΨΨΞΣΟΡΕ1-ΚΞΛ) ποσού 18.450,00 
€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α/Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης 
Υγειονομικών, στον ΚΑΕ: 0887.00 οικον. έτους 2015.  
 
Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 
όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και 
θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 
 
Πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία για το συγκεκριμένο έργο παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα, κ.  Κατσαριώτη Ε. τηλ: 210-5217327, fax: 210-
5217315.  
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τον κ. Χρ. 
Λαζαρίδη τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τηλ. 210 8814501/8824781 -  Αχαρνών 27-29,  104 39 Αθήνα. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η ανάθεση της  συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού 
εξοπλισμού των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ όπως περιγράφεται κατωτέρω για τις ακόλουθες 
εργασίες: 

i. Συντήρηση εξυπηρετητών (servers). 
ii. Συντήρηση UPS.  
iii.  Συντήρηση συστήματος BackUp.  
iv. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. 

  & σύμφωνα με τα κατωτέρω:  
1. Η κάλυψη προβλήματος, υλικού ή λογισμικού συστήματος που τυχόν θα προκύψει στον 

εξοπλισμό που περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ του παρόντος παραρτήματος, θα πραγματοποιείται 
με υποστήριξη τύπου 24x7x4 - εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με 
χρόνο απόκρισης εντός τεσσάρων ωρών. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει προβλήματα που τυχόν προκύψουν εντός 
εικοσιτεσσάρων  ωρών, καθώς και να παρέχει τα  απαιτούμενα ανταλλακτικά.  

3. Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα τηρείται από τον Ανάδοχο 
ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται κάθε συμβάν και κάθε εργασία. Θα 
καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι εργασίες που 
γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης. Το ημερολόγιο αυτό θα 
φυλάσσεται στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Τμήμα υποστήριξης και λειτουργίας 
συστημάτων ) . 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση και την άρση των βλαβών για 
την αποκατάσταση  της καλής λειτουργίας του κεντρικού εξοπλισμού  των Τομέων 
Υγειονομικών κατά την διάρκεια της παρεχόμενης από αυτόν υπηρεσίας. 
 

Προκειμένου οι προσφέροντες να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη του αντικειμένου, για το οποίο 
καλούνται να δώσουν προσφορά, πρέπει  να επισκεφτούν τους χώρους του κτηρίου  επί της οδού  
Αχαρνών 27-29 στην Αθήνα, κατόπιν συνεννόησης, στα τηλέφωνα  210 8814501/8824781.  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ. 

Computer Room 1  (4ος Όροφος)  

Α/Α Μοντέλο Server's Λειτουργικό Μνήμη 
Χωρητικότητα  

(Ελεύθερη) Εφαρμογές 

1  IBM xSeries 236  Data  Win Server 2003 SP2 x64 
Edition  

2 GB  100 GB  Νέος Κοινόχρηστος Χώρος  

2  IBM System X3550  TSAY-2008 PORTAL  Win Server Standard SP2  4 GB  14 GB Free  Παλιό Site του Ταμείου,SHE  

3  IBM System X3650  tsay-VM1  Win Server 2003 SP2 x64 
Edition  

2 GB  677 GB Free  VMware Server, Active Directory 
1, lsa(Proxy Server)  

4  IBM System x3650  tsay-VM2  Win Server 2003 SP2 x64 
Edition  

2 GB  293 GB Free  VMware Server, Active Directory 
2, Mail Server  

5  IBM System X3650  tsay-VM3  Win Server 2003 SP2 x64 
Edition  

2 GB  640 GB Free  VMware Server, Oracle Srv.Sql Srv 
2005  

6  Fujitsu Siemens  Data storage Srv  Win Server 2003 SP2 x86 
Edition  

1 GB  3,30 TB Free  Data Storage Srv  

7  Dell Power Connect  5548  3 Switches Dell           Διακομιστές ορόφων  

8  APC  Ups APC           Symmetra RM 
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  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 13 Π.Δ. 118/2007) 

I.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. ΙΙΙ και αποδεχθούν την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

II.    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη παρούσα 
πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

III.    Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στην  διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία της διαγωνιστικής 
διαδικασίας συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαίες δόσεις με την έκδοση και 
υποβολή στο Λογιστήριο των Τομέων Υγειονομικών των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, 
στο τέλος κάθε τριμήνου και αφού αφαιρεθούν όλες οι παρακάτω κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α., που 
βαρύνει τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. 

Computer Room 2 
 

(Ισόγειο Αχαρνών 27) 
 

A/A  
Μοντέλο Server's Λειτουργικό 

Μνήμ

η 
Χωρητικότητα  

(Ελεύθερη) Εφαρμογές 

1  HP Proliant BL680c G5  Data Base 1  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP1  

8 GB  12 GB  Sql 1 (Εφαρμογές)  

2  HP Proliant BL680c G5  Data Base 2  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP2  

8 GB  12 GB  Sql 2(Εφαρμογές)  

3  HP Proliant BL460c G6  Backup Storage  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP3  

4 GB  82 GB  Συστοιχία Δίσκων για BackUp  

4  HP Proliant BL460c G6  Testing  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP4  

4 GB  <1 GB  Server Δοκιμών  

5  HP Proliant BL460c G6  Biztalk01  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP5  

4 GB  8 GB  Ενδιάμεσος Server (Διαχειρίστριας 
Τράπεζας)  

6  HP Proliant BL460C G6  Biztalk02  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP6  

4 GB  34 GB     

7  HP Proliant BL460c G6  Webext01  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP7  

4 GB  35 GB  Server Επικοινωνίας με τις Αντ/πείες  

8  HP Proliant BL460c G6  Webext02  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP8  

4 GB  35 GB  Server Επικοινωνίας με τις Αντ/πείες  

9  HP Proliant BL460c G6  Webint01  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP9  

4 GB  2 GB  Server Επικοινωνίας Εσωτερικά  

10  HP Proliant BL460c G6  Webint02  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP10  

4 GB  2 GB  Server Επικοινωνίας Εσωτερικά  

11  HP Proliant BL460c G6  Apps03  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP11  

4 GB  6 GB  Σκαναρισμένα Αρχεία Περίθαλψης  
   

12  HP Proliant BL460c G6  Ad01  Win Server 2008 R2 
Enterprise SP12  

4 GB  35 GB  Active Directory (Τωv Χρηστών της 
εταιρίας)  

13  Dell Power Connect 5548              Διακομιστές ορόφων  

14  APC Symmetra LX  Ups APC  APC Tower          
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2. Η προσφερόμενη αμοιβή του Αναδόχου ισχύει για όλη τη διάρκεια της προς υπογραφή 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία.  

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 
� 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% στην προμήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών  στο προ 
Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

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

 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% στην προμήθεια ειδών και 8% στην 
παροχή υπηρεσιών ) περιλαμβάνονται στη συμβατική καθαρή αξία των και βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
4. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Τομέα, τα εξής: 

Α)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
Β)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από 
τα οποία να προκύπτει ότι, ο Ανάδοχος  είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

Δ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 
5. Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος πλέον δύο μηνών του 
συμβατικού χρόνου, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του 
Αναδόχου  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση 
(κύρια οφειλή). 

 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ημερομηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθμό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 
6. Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εκτέλεση  στις ανατιθέμενες δια της συμβάσεως  υποχρεώσεις 
του, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή 
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πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωμή του. Εάν δε, η παράβαση 
αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο 
Εργοδότης θα μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη  σύμβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και 
θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο.   

 
7. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. 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 .  

 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό, το οποίο θα 

ασφαλίζει στα προβλεπόμενα από το νόμο Κύρια και Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης.   

3. 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. 

 
4. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί στους 

εντεταλμένους για την τεχνική εξυπηρέτηση υπαλλήλους του ή σε τρίτους, κατά τη διάρκεια και από 
την ενάσκηση των ανατεθεισών εργασιών.  Σε κάθε περίπτωση, που τυχόν ήθελε εγερθεί αξίωση 
κατά του Ταμείου εκ της ανωτέρω αιτίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει και αποκαταστήσει 
αυτήν, ευθυνόμενος αυτός ως υπόχρεος επί της συμβάσεως.  

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, για 

παράβαση εκ μέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύμβαση, καθώς και να 
αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του.  

2. Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το 
δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι 
τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 
3.   Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την προς υπογραφή σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 
άλλου μέρους. 
 

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


