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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ MINOLTA ΒΙΖHUB423 

TΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/11 έως 31/10/12. 
 

Στην Αθήνα σήμερα την         11           Νοεμβρίου 2011, μεταξύ των πιο κάτω 
συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει 
την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με 
την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του, και αφ’ ετέρου της KONICA MINOLTA 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , Μεσολογγίου 3, Τ.Κ. 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- 
ΑΤΤΙΚΗΣ , τηλ. 210 2896 600, Α.Φ.Μ. 94048100,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, που νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον κ. ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 
αποδεκτά τα πιο κάτω. 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. που στο εξής και για συντομία  θα 
αποκαλείται ‘ πελάτης’ , δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με 
την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με: 

 
α) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ.  137/25-08-2011,  Α.Δ.Α. 4ΑMΔΟΡΕ1-

806  ύψους 24.532,72 €,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. –Κ.Α.Ε. 0887.000 – οικ. Έτος 2011, για τη δαπάνη 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 137 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

  
β) την  153/27-10-11 Θέμα 21ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 

ανάθεση της συντήρησης-υποστήριξης των πιο κάτω φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των 
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

 στην δεύτερη συμβαλλόμενη KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε., όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την ετήσια τεχνική συντήρηση –
υποστήριξη των τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου ΚΟΝΙCA MINOLTA BIZHUB 
423  με SN A1UD021001554,A1UD021001533,A1UD021001628  που είναι εγκατεστημένα στις 
Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Μάρνη 22 στην Αθήνα, στον Ημιώροφο, στον 1ο  
όροφο  και στον 2ο όροφο αντίστοιχα, με τους πιο κάτω όρους. 

1. Η παρούσα σύμβαση τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης αναφέρεται στα 
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που προαναφέρθηκαν .  

Σε περίπτωση  όμως που ο Πελάτης αποξενωθεί από τα πιο πάνω μηχανήματα με 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση, εκμίσθωση παραχώρηση χρήσεως σε τρίτους, κατάσχεση 
κ.λ.π.), η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει από τον χρόνο της αποξένωσης και η εισπραχθείσα 
καταβολή δεν επιστρέφεται για το δεδουλευμένο διάστημα. 

2. Η τεχνική υποστήριξη-συντήρηση που παρέχεται με τη παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει: 
i. Όλες αυτές τις τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται, για την αποτελεσματική τεχνική 

συντήρηση και επισκευή των πιο πάνω μηχανημάτων, από το ειδικευμένο προσωπικό της  
KONICA MINOLTA Α.Ε. καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής, εορτών και αργιών και μεταξύ 
των ωρών 8.00 έως 16.00.  

ii. Τη χορήγηση επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης, ανταλλακτικών, εργασίας 
και λίπανσης. 

iii. Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης θα παρέχονται  εντός 24 ωρών από τη 
σχετική γραπτή ή προφορική αίτηση του πελάτη. 

3. Η παρούσα σύμβαση δε καλύπτει συντήρηση, που απαιτείται λόγω κακής χρήσης του 
μηχανήματος από τον πελάτη ή σε περίπτωση βλάβης, που οφείλεται σε προσθήκες ή 
τροποποιήσεις που έγιναν στο μηχάνημα από τον πελάτη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
της  KONICA MINOLTA Α.Ε. 

4. Η  KONICA MINOLTA Α.Ε. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη παρούσα 
σύμβαση, αν ο πελάτης ή τρίτος έχει προβεί, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το ειδικευμένο προσωπικό 
της KONICA MINOLTA Α.Ε.  σε προσθήκες ή τροποποιήσεις, που κατέστησαν τα μηχανήματα 
επικίνδυνα ή μη επιδεχόμενα συντήρησης. 

5. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη παρούσα σύμβαση, 
ειδοποιώντας την KONICA MINOLTA Α.Ε. τουλάχιστον ένα μήνα πριν.  
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6. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2011 και λήγει την 
31η  Οκτωβρίου του 2012. 

7. Το κόστος για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης ανά μηχάνημα 
ορίζεται σε  0,0059 € ανά αντίγραφο πλέον ΦΠΑ.  

Συμπεριλαμβάνει δε επανορθωτική και προληπτική  συντήρηση, ανταλλακτικά, 
εργασία, λίπανση και όλα τα αναλώσιμα υλικά πλην χαρτιού και συρραπτικών.    

8. Η εξόφληση της οφειλής για τη συντήρηση των μηχανημάτων, θα γίνεται ανά μήνα και 
μετά τη μέτρηση των παραχθέντων αντιγράφων, είτε από τον πελάτη, με τηλεφωνική ενημέρωση 
της ΚΟΝΙCA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. με ταυτόχρονη ενημέρωση του πελάτη. 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης (01/11/2011) οι ενδείξεις των 
μετρητών των πιο πάνω μηχανημάτων έχουν ως εξής: 
ΦΩΤ/ΚΟ μηχάνημα Ημιωρόφου με S/N A1UD021001554:  24.340      αντίγραφα 
ΦΩΤ/ΚΟ μηχάνημα 1ου ορόφου με S/N A1UD021001533: 175.840      αντίγραφα 
ΦΩΤ/ΚΟ μηχάνημα 2ου ορόφου με S/N A1UD021001628:  249.510      αντίγραφα 
    

9. Ο πελάτης θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη προσπέλαση των υπαλλήλων της                         
KONICA MINOLTA Α.Ε. που θα επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του, με σκοπό τη συντήρηση 
των μηχανημάτων και θα τους διευκολύνει στο έργο τους. 

10. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας συμβάσεως θα γίνεται και 
αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη 
δε και του όρκου. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
τω άρθρων 681 και επόμενα του Α.Κ. καθώς και οι διατάξεις περί προμηθειών και εκτελέσεων 
έργου παρά του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, υπογράφτηκε νόμιμα από τους δύο 
συμβαλλόμενους και έλαβε ο πελάτης δύο (2)  και η   KONICA MINOLTA Α.Ε. ένα (1) αντίγραφο. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του 

Ε.Τ.Α.Α. 

 ΓΙΑ ΤΗΝ 
KONICA MINOLTA 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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