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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε∆Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 
Στην Αθήνα σήµερα στις 17/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων : 
 
 

Α) Αφενός του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, µε Α.Φ.Μ.: 998146384 και 
∆.Ο.Υ.: IA’ ΑΘΗΝΩΝ, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον κο Αντώνη Σελλιανάκη , ο οποίος 
στην παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. (που στο εξής θα αποκαλείται 
«ΠΕΛΑΤΗΣ» ) και 

 
Β)  Αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία I.S.T. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο  «I.S.T. SA» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. 
Πυρρή 5 & Ευήνου Τ.Κ. 155 27, µε Α.Φ.Μ.: 095526161, ∆.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 210 
7488678, και fax: 210 7483116,  νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. Αθανάσιο Πρίντζο, 
Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο , κάτοικο, οδός, µε Α∆Τ Τ.Α., ΑΦΜ: και ∆ΟΥ: 
(που στο εξής θα αποκαλείται «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ») 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Πελάτης αναθέτει στην Ανάδοχο µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 4ου θέµατος της 208/06-12-2012 συνεδρίασης 
και 

• Της υπ’ αριθµ. 52 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 2694/28-03-2013 ποσού 
5.535,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε.  του  Ε.Τ.Α.Α.  στον Κ.Α.Ε.: 
00100426 µε α/α καταχώρησης 52 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα (Α∆Α:BEATOPE1-ΜΡΓ) 

• Της µε αρ. πρωτ. 29735/636/Φ10060/24-01-2013  και Α∆Α: ΒΕΥΗΛ -8ΨΝ απόφασης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας περί έγκρισης της εν λόγω 
δαπάνης 

• Της από 02-11-2012  Οικονοµικής Προσφοράς της Αναδόχου,  
 
τις υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη και ένταξη σε λειτουργία της νέας λειτουργικότητας 
στην εφαρµογή ∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. βάσει των 
απαιτήσεων του Τοµέα και σύµφωνα µε τις υπάρχουσες προδιαγραφές του συστήµατος, όπως 
παρατίθενται στη συνέχεια: 
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Αιτήµατα Πελάτη Προσφερόµενες Υπηρεσίες 
IST 

Αίτηµα Νο.1 
Αλλαγή επωνυµίας του Υπουργείου σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (από εκεί και κάτω παραµένει ως έχει). 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα υλοποιηθεί µηχανισµός που 
θα επιτρέπει στον διαχειριστή 
της εφαρµογής να αλλάζει τα 
στοιχεία της επωνυµίας όποτε 
χρειάζεται.  

Αίτηµα Νο.2 
Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των εισφορών για όλους 
τους ασφαλισµένους του τοµέα µε βάση τις επιταγές του Ν. 
3986/2011. 
Αναλυτικά :  
Για τους Παλιούς ασφαλισµένους : 
Για τους Ασφαλισµένους µε ΜΕΚ Α - Β η χρέωση θα 
διαµορφωθεί ως εξής : Η ασφαλιστική εισφορά(129,53) συν 
την Πρόσθετη εισφορά (33,28), δηλαδή 162,81 € (η αύξηση 
ισχύει από 1/7/2011). 
Για τους Ασφαλισµένους µε ΜΕΚ Γ - ∆ η χρέωση θα 
διαµορφωθεί ως εξής : Η ασφαλιστική εισφορά(167,46) συν 
την Πρόσθετη εισφορά (33,28), δηλαδή 200,74 € (η αύξηση 
ισχύει από 1/7/2011). 
Εισφορές παρελθόντων ετών (έως και το 2010) που δεν έχουν 
πληρωθεί εµπρόθεσµα και πληρώνονται σήµερα, πρέπει να 
υπολογίζονται σύµφωνα µε την τιµή της εισφοράς πριν την  
Πρόσθετη εισφορά  (δηλαδή πχ κάποιος παλιός Γ-∆, να 
χρεώνεται µε 167,46) , ενώ οι οφειλόµενες εισφορές για τα 
έτη 2011, 2012, 2013 κοκ, πληρώνονται συν την πρόσθετη 
εισφορά. 
 
Για τους Νέους ασφαλισµένους : 
Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 3 έτη πραγµατικής 
ασφάλισης (έχουν δηλαδή 3 συµπληρωµένα χρόνια ΜΕΕΠ 
(ακόµα και µη συνεχόµενα)) στις 30-6-2011, υπάγονται 
υποχρεωτικά  στην 2η ασφαλιστική κατηγορία, από 1-7-2011 
(Όταν συµπληρώσουν 3 χρόνια ασφάλισης στην 2η 
ασφαλιστική κατηγορία εντάσσονται στην 3η ασφαλιστική 
από 1/1 του επόµενου χρόνου κ’ ούτω κάθε εξής, (θα 
αποσταλεί σχετικός πίνακας)), το οποίο σηµαίνει ότι αντί για 
27,73 €/µήνα θα πρέπει να πληρώνουν 34,11€/µήνα. 
Προσοχή  αν κάποιος ΝΕΟΣ ασφαλισµένος χρωστάει 
ολόκληρο το 2011 και έχει υπαχθεί στην 2η ασφαλιστική 
κατηγορία (έχει συµπληρώσει δηλαδή 3ετή πραγµατική 
ασφάλιση την 30/6/2011), τότε πληρώνει τους 6 πρώτους 
µήνες του έτους µε 27,73 και τους υπόλοιπους µήνες του 
έτους µε 34,11€ (εισφορά 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας). 
 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές στον κώδικα των 
υπολογισµών 
χρεώσεων/οφειλών και θα 
σχεδιαστούν νέες οθόνες στην 
εφαρµογή για την 
παραµετροποίηση και την 
καταχώρηση των σχετικών 
δεδοµένων(π.χ. Τιµοκατάλογος 
ανά ασφαλιστική κατηγορία) 

Αίτηµα Νο.3 
Στην καρτέλα «Κινήσεις Εισφορών» µετά το «Όνοµα» αντί 
για Α.Φ.Μ. πρέπει να εµφανίζεται το Πατρώνυµο. 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές στην συγκεκριµένη 
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 οθόνη της εφαρµογής 

Αίτηµα Νο.4 
Στην καρτέλα «Κινήσεις Εισφορών» στο Tab «Πτυχία» να 
δηµιουργηθεί µια καινούργια στήλη δίπλα στη στήλη ΜΕΕΠ 
στο οποίο να µπορούµε να εισάγουµε σχόλια. 
 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές στην συγκεκριµένη 
οθόνη της εφαρµογής και στο 
σχετικό πίνακα στην βάση 
δεδοµένων 

Αίτηµα Νο.5 
Υπολογισµός επιστροφών εισφορών στους µη δικαιούµενους 
εφάπαξ. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα νέο function για να 
µπορούµε να υπολογίζουµε την επιστροφή των εισφορών σε 
κάποιον µη δικαιούµενο εφάπαξ χορηγίας, εντόκως.  
Για να γίνει ο υπολογισµός του ποσού του τόκου χρειάζεται ο 
παρακάτω τύπος υπολογισµού : (Τόκος = κεφάλαιο * 
επιτόκιο * µήνες/1200) 
 
(Όπου : Τόκος είναι το ποσό που θα αθροιστεί στο αρχικό 
Κεφάλαιο (εισφορά που έχει καταβληθεί για το έτος), το 
Επιτόκιο θα εισάγεται από τον χρήστη (αλλάζει ανά εξάµηνο 
από την Τράπεζα Ελλάδος ),µήνες είναι οι µήνες που 
µεσολαβούν από την πληρωµή της εισφοράς έως και την 
ηµέρα που έγινε η αίτηση επιστροφής εισφορών (η 
ηµεροµηνία αίτησης θα δίνεται από το χρήστη). 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα υλοποιηθεί νέος µηχανισµός 
υπολογισµού επιστροφών, 
οθόνη για την παραµετροποίηση 
των µεταβλητών και εµφάνιση 
του ποσού επιστροφής στην 
κατάλληλη οθόνη της 
εφαρµογής 

Αίτηµα Νο.6 
Επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων - αχρεωστήτως 
καταβληθέντων  και µηδενισµός χρεωστικού υπολοίπου. 

Πλήρης Συµµόρφωση 
Θα υλοποιηθεί η δυνατότητα 
µηδενισµού του υπολοίπου (και 
οι σχετικοί έλεγχοι) στην 
κατάλληλη οθόνη της 
εφαρµογής 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 

Η σύµβαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η Ανάδοχος οφείλει να 
ολοκληρώσει το έργο εντός 45 ηµερολογιακών ηµερών.   Σε αυτό το διάστηµα η Ανάδοχος 
υποχρεούται να ολοκληρώσει τις πιο πάνω εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3 
της προσφοράς «Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου» και περιλαµβάνει τις πιο κάτω εργασίες: 
 
� Ανάλυση και Σχεδιασµός 
� Ανάπτυξη  
� Εγκατάσταση  
� Παραµετροποίηση και έλεγχος  
� Ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης ορθής λειτουργίας  
� Εκπαίδευση στη χρήση της νέας λειτουργικότητας της εφαρµογής  
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η αµοιβή της Αναδόχου αναλύεται ως εξής, µε βάση τους πίνακες ανάλυσης κόστους που 
παρατίθενται: 

Αίτηµα Νο.1  

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
Ν/Α 220 0 

  
Implementation 
services 

Project Management. Ν/Α 280 0 
Business Analyst Ν/Α 260 0 

Senior Software Engineer 
Ν/Α 260 0 

Software Engineer 1 220 220 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester 0,5 200 100 
ΣΥΝΟΛΟ 1,5  320 € 

 

Αίτηµα Νο.2  

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
Ν/Α 220 0 

  
Implementation 
services 

Project Management. 2 280 560 
Business Analyst 3 260 780 

Senior Software Engineer 11 260 2.860 

Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester 1 200 200 
ΣΥΝΟΛΟ 17  4.400 € 
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Αίτηµα Νο.3 

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
Ν/Α 220 0 

  
Implementation 
services 

Project Management. Ν/Α 280 0 
Business Analyst Ν/Α 260 0 

Senior Software Engineer 
Ν/Α 260 0 

Software Engineer 1 220 220 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester Ν/Α 200 0 
ΣΥΝΟΛΟ 1  220 € 

 

Αίτηµα Νο.4 

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
Ν/Α 220 0 

  
Implementation 
services 

Project Management. Ν/Α 280 0 
Business Analyst Ν/Α 260 0 

Senior Software Engineer 
Ν/Α 260 0 

Software Engineer 1 220 220 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester Ν/Α 200 0 
ΣΥΝΟΛΟ 1  220 € 
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Αίτηµα Νο.5 

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
0,5 220 110 

  
Implementation 
services 

Project Management. 1 280 280 
Business Analyst 1 260 260 

Senior Software Engineer 3 260 780 

Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester 1 200 200 
ΣΥΝΟΛΟ 12,5  1.630 € 

Αίτηµα Νο.6  

Κάλυψη επιπλέον λειτουργικότητας στην εφαρµογή 
∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων 

Ποσότητα 
(ανθρωπο-
ηµέρες) 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

Σύνολο 
Αξίας 

A Services 

  
Installation / 
Configuration 

Software Engineer  
Ν/Α 220 0 

  
Implementation 
services 

Project Management. Ν/Α 280 0 
Business Analyst 0,5 260 130 

Senior Software Engineer 1,5 260 390 

Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Integration services 
Senior Software Engineer Ν/Α 260 0 
Software Engineer Ν/Α 220 0 

  Testing System Tester Ν/Α 200 0 
ΣΥΝΟΛΟ 2  520 € 

 
Η αµοιβή της Αναδόχου για την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών που αφορούν την κάλυψη 
λειτουργικότητας στην εφαρµογή ∆ιαχείρισης Ασφαλισµένων  όπως αυτή περιγράφεται στην από 
02/11/2012 προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 7.310,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. Στο παραπάνω 
ποσό η Ανάδοχος παρέχει έκπτωση 2.810,00 €, και η τελική αµοιβή της διαµορφώνεται σε 4.500,00 € 
πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α., ήτοι συνολική αξία 5.535,00 € µε το Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 4  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στην Ανάδοχο, µε την οριστική παραλαβή του έργου και την 
έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. Από το παραπάνω ποσό θα 
αφαιρεθούν όλες οι νόµιµες κρατήσεις και η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µετά τον έλεγχο και την 
έγκριση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 
Σηµειώνεται ότι, η έκδοση των φορολογικών παραστατικών από την Ανάδοχο θα πραγµατοποιηθεί 
µετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στον Πελάτη. Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθούν 
τα απαραίτητα παραστατικά, είναι τα εξής:  
 
Επωνυµία:  Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
Επάγγελµα: Ν.Π.∆.∆. 
Ταχ. ∆/νση: Βουκουρεστίου 30, 106 71 Αθήνα 
ΑΦΜ: 998146384  
∆ΟΥ: ΙΑ’ Αθηνών 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, η Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
-  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
-  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
- Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.                                           
 
Την Ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 
 

- 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 
- 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
- 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. 

υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
- Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης  

Επίσης, παρακρατείται φόρος 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, αφού αφαιρεθούν οι πιο 
πάνω κρατήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 
 

Ο Πελάτης υποχρεούται να διαθέτει στην Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα µέσα, παραστατικά και 
δεδοµένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου από την Ανάδοχο. Επίσης, 
υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εντός των εγκαταστάσεών του για το προσωπικό της 
Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µέχρι την ολοκλήρωσή του. 
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ΑΡΘΡΟ 6  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλήρη τεκµηρίωση των υπό ανάπτυξη εφαρµογών, καθώς και 
όλο το απαραίτητο υλικό.  
 
Η Ανάδοχος δηλώνει ότι διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα 
διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του 
Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π.∆. 207/1998 και 79/2000, το 
άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και τον 3471/2006), καθώς και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (οδηγίες 
95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίζει σύµφωνα µε τον νόµο το προσωπικό του, 
το οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης 

 
Έξοδα πάσης φύσεως που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ασθένειας ή οποιουδήποτε 
ατυχήµατος του προσωπικού της Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, 
βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο.   
 
Κάθε δαπάνη για αποζηµιώσεις από ατυχήµατα ή σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµίες πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων τρίτων εξ αιτίας της εκτέλεσης του έργου, αποκλειστικά εκ µέρους της Αναδόχου ή 
του προσωπικού του, άνευ ουδεµιάς υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του Ε.Τ.Α.Α. ή του 
προσωπικού του, βαρύνουν την Ανάδοχο. 

 
Η ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων βαρύνει την Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8– ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου µε υπαιτιότητα της Αναδόχου εντός του συµφωνηθέντος 
χρονικού διαστήµατος, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη από την παρούσα σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα γενικά που απορρέει από αυτήν. 

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.) και συγκεκριµένα: 

� Παρακράτηση του υπολοίπου της οφειλής προς αυτήν. 

� Ο Πελάτης επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για ζηµίες που 
προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από άρνηση ή αδυναµία της Αναδόχου να εκτελέσει 
πλήρως τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση της παρούσας γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων.  
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Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης µονοµερώς εκ' µέρους του Πελάτη (ύστερα 
από απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.) δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συµβαλλόµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007, 
αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Το Ε.Τ.Α.Α. 
δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των 
συµβατικών υποχρεώσεων από την Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή 
αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

Η Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα 
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα 
αυτά. 

Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής 
σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. Εννοείται ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα ∆ικαστήρια, τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόµενα θα ανακύψουν µεταξύ τους.   

 

Η παρούσα σύµβαση συµφωνήθηκε, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη και 
υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε ο Πελάτης και ένα (1) η Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  O Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

του  Ε.Τ.Α.Α.  της I.S.T. A.E. 
   

   
   

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 
 
 

Νοµικός Σύµβουλος 
 


