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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA MINOLTA 

ΤΥΠΟΥ BIZHUB-423 
ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TOY E.T.A.A. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟ 18/11/2013 ΕΩΣ 17/11/2014 
 

Στην Αθήνα σήµερα την 23/12/2013,  µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)»  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 µε ΑΦΜ:998146384 και ∆.Ο.Υ.: ∆’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Σελλιανάκη Αντώνη, Πρόεδρο του ∆.Σ. 
(καλούµενο στο εξής για συντοµία «Πελάτης») και  
 
Β) Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «KONICA MINOLTA 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μεταµόρφωση 
Αττικής επί της οδού Μεσολογγίου 3 Τ.Κ. 144 51 (Α.Φ.Μ: 094048100, ∆.Ο.Υ: 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Λούβρο Πανταζή του 
Γεωργίου µε Α.∆.Τ. ………….. (καλουµένη στο εξής για συντοµία «Εταιρεία») 
   
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η συµβαλλόµενη ως «Εταιρεία» τυγχάνει ο µοναδικός εξουσιοδοτηµένος 
συντηρητής και διαθέτης των γνήσιων υλικών και ανταλλακτικών των υψηλών 
προδιαγραφών µηχανηµάτων της Γερµανικής εταιρείας KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS EUROPE GmbH, τύπου KONICA MINOLTA. 
 
Ο συµβαλλόµενος ως «Πελάτης», χρησιµοποιεί για τον οργανισµό του τρία (3) 
φωτοτυπικά µηχανήµατα τύπου KONICA MINOLTA ΒΙΖΗUB-423, τα οποία 
προµηθεύτηκε από τον ως άνω αντιπρόσωπο στην Ελλάδα «Εταιρεία» και τα 
έχει εγκαταστήσει στην έδρα του επί της οδού Μάρνη 22, Αθήνα. 
   
Με την παρούσα σύµβαση και σύµφωνα µε: 
 

I. Την υπ’ αριθµ. 463 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 
238123/05-11-2013 και Α∆Α:BΛ1ΟΟΡΕ1-31Ξ, µε την οποία 
δεσµεύτηκε ποσό ύψους 7.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. στον 
ΚΑΕ: 0887.000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» οικονοµικού έτους 2013 και καταχωρήθηκε µε α/α 
463 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για την πληρωµή της ανωτέρω 
δαπάνης. 

II. Την απόφαση µε αρ. 258/07-11-2013 θέµα 25ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
µε την οποία εγκρίθηκε η ανανέωση της ετήσιας συντήρησης – 
υποστήριξης των τριών (3) αναφερόµενων φωτοτυπικών 
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µηχανηµάτων για το χρονικό διάστηµα από 18/11/2013 έως 
17/11/2014(Α∆Α: ΒΛ11ΟΡΕ1-3ΜΠ) 

III. Την από 23/10/2013 µε αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 234042/29-10-2013 
προσφορά της «Εταιρείας»  
 

ο «Πελάτης» αναθέτει στην «Εταιρεία» και αυτή αποδέχεται και αναλαµβάνει 
την πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση των κάτωθι περιγραφόµενων µηχανηµάτων, 
υπό τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
 
 

 
Περιγραφή Εξοπλισµού 

 
Τµχ. 

Serial Number 
Μηχανήµατος 

∆ιεύθυνση 
εγκατάστασης 

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423  
 1 A1UD021001554 Μάρνη 22, Αθήνα, 

Ηµιώροφος  

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423  
 1 A1UD021001533 Μάρνη 22, Αθήνα,  

1ος όροφος 

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423  
 1 A1UD021001628 Μάρνη 22, Αθήνα, 

 2ος όροφος 

 
 
Η παρεχόµενη τεχνική εξυπηρέτηση περιλαµβάνει τα  ακόλουθα:  
 
• Επιθεώρηση, ρύθµιση, προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών µε σκοπό την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων, 
πραγµατοποιούµενη κατά τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα - Παρασκευή, πλην 
αργιών). 
• Παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών, απάντων σε άριστη κατάσταση 
για την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων. Στα ανταλλακτικά δεν 
περιλαµβάνονται τα γυάλινα και πλαστικά µέρη (καπάκια) των µηχανηµάτων. 
• Παροχή των αναγκαίων αναλωσίµων υλικών, εκτός του χαρτιού και των 
συρραπτικών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αµοιβή της «Εταιρείας» για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των 
ανωτέρω µηχανηµάτων ανέρχεται σε 0,00595 € πλέον Φ.Π.Α. ανά 
ασπρόµαυρο αντίγραφο Α4. 
 
Η χρέωση του «Πελάτη» θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε την έκδοση των 
προβλεπόµενων από τον νόµο παραστατικών µε βάση τον ενσωµατωµένο 
στο µηχάνηµα µετρητή αντιγράφων, που θα δίνεται από τον «Πελάτη» µέσω 
τηλεφώνου, fax, e-mail ή ηλεκτρονικά, εάν ο εξοπλισµός είναι συνδεδεµένος 
µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της «Εταιρείας». 
 
Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται από τον «Πελάτη» το αργότερο εντός 
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εξήντα (60) ηµερών από την έκδοσή τους. Η έκδοση των τιµολογίων θα γίνεται 
στο χρονικό διάστηµα που έχει συµφωνηθεί κατά τα ανωτέρω, µεταξύ της 
«Εταιρείας» και του «Πελάτη». Η µη εξόφληση των τιµολογίων της 
«Εταιρείας» εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιτρέπει στην 
«Εταιρεία» τη διακοπή της παροχής ανταλλακτικών, υλικών και εν γένει 
υπηρεσιών προς τον «Πελάτη» µέχρι την εξόφληση των απαιτήσεων της. 
 
Την «Εταιρεία» βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα 
θεσµοθετηθούν µε διάταξη νόµου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας 
σύµβασης και είναι οι εξής: 
 
� 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). 
� Παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών, στην προ Φ.Π.Α. 

αξία, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 
 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) 
περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία και βαρύνουν την «Εταιρεία», 
ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον «Πελάτη». 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, η «Εταιρεία» οφείλει να προσκοµίσει στο 
Λογιστήριο του «Πελάτη» τα εξής: 
Α)  Θεωρηµένο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
Β)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης 
Γ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο 
 
Τα παραστατικά θα εκδίδονται στα κάτωθι στοιχεία: 
Επωνυµία: Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων) 
Επάγγελµα: Ν.Π.∆.∆. 
∆ιεύθυνση: Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 
Α.Φ.Μ. 998146384 
∆.Ο.Υ. :  ∆’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται ετήσια, από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης στην «Εταιρεία» της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ήτοι από 
18/11/2013 έως και 17/11/2014. 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Η «Εταιρεία» υποχρεούται να πραγµατοποιεί στα µηχανήµατα όλες τις 
τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από τον Κατασκευαστή σαν 
‘’Υποχρεωτικές Τροποποιήσεις’’ χωρίς καµία επιβάρυνση του «Πελάτη». 
 
Η «Εταιρεία» υποχρεούται, τριάντα ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης, 
να ειδοποιεί τον «Πελάτη» για την ανανέωση ή µη αυτής. Το ύψος της 
αναπροσαρµογής της συµβατικής αξίας θα είναι ανάλογο µε την παλαιότητα 
των µηχανηµάτων και το ποσοστό αύξησης του Ε.∆.Τ.Κ. Μεγαλύτερο ύψος 
αναπροσαρµογής µπορεί να ανακοινωθεί µόνο εάν ειδικές συνθήκες το 
δικαιολογούν και πρέπει να γίνει εγγράφως αποδεκτό από τον «Πελάτη». Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο «Πελάτης» δικαιούται να λύσει τη σύµβαση 
µονοµερώς, µετά από έγγραφη ειδοποίηση που θα κοινοποιήσει στην 
«Εταιρεία» πριν από τη λήξη της.  
 
Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε 
λόγο και για κάθε είδους ζηµιά, που τυχόν θα υποστεί ο «Πελάτης» από 
απώλεια εργασίας ή κέρδους ή για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµιά που 
προκλήθηκε στον «Πελάτη» από καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε παραγγελίας υλικών ή ανταλλακτικών, πολύ περισσότερο όταν 
αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία, απεργίες ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου της 
«Εταιρείας». 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 
 
O «Πελάτης» υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο για την 
εγκατάσταση των µηχανηµάτων, γείωση, παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας  και 
χώρο προσπελάσεως σ' αυτά.  Μετά την εγκατάσταση των µηχανηµάτων ο 
«πελάτης» υποχρεούται να µην µετακινεί τα µηχανήµατα, εντός ή εκτός των 
εγκαταστάσεών του, παρά µόνον κατόπιν  ειδοποιήσεως τουλάχιστον προ 10 
ηµερών την «Εταιρία» µε σκοπό όπως, ύστερα από την προειδοποίηση, 
αναλάβει αυτή µε δαπάνη του «Πελάτη» την µετακίνηση των  µηχανηµάτων, 
εκτός εάν οι συµβαλλόµενοι αποφασίσουν εγγράφως διαφορετικά. 
Μετακίνηση σε άλλη πόλη έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της παρούσας 
σύµβασης, εκτός εάν στη νέα πόλη υπάρχει εξουσιοδοτηµένος τεχνικός της 
«Εταιρείας» και συµφωνηθεί έγγραφα το νέο κόστος συντήρησης των 
µηχανηµάτων. 
 
Ο «Πελάτης» υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των µηχανηµάτων σύµφωνα  
µε τις εκάστοτε παρεχόµενες οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ) από την 
«Εταιρεία». Γίνεται ρητή µνεία ότι, η τοποθέτηση των toner (γραφίτη), χαρτιού 
και λοιπών υλικών αντιγραφής καθώς και το ξεµπλοκάρισµα γίνονται από τον 
«Πελάτη» µε δική του επιµέλεια και φροντίδα. 
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Ο «Πελάτης» βαρύνεται µε όλα τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης 
ανταλλακτικών,  εφόσον η βλάβη έχει προέλθει από αµέλειά του, είτε από 
εσκεµµένη πράξη ή από παράλειψή του, ή και εάν τα µηχανήµατα έχουν 
τροποποιηθεί ή επισκευασθεί από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα από την 
«Εταιρεία», καθώς και εάν έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά ή ανταλλακτικά µη 
εγκεκριµένα από την «Εταιρεία». 
 
Ο «Πελάτης» οφείλει να διαθέτει έναν τουλάχιστον εκπαιδευµένο από την  
«Εταιρεία» χειριστή. Η αρχική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
«Πελάτη» δωρεάν. Η εκπαίδευση τυχόν αντικαταστάτη του χειριστή χρεώνεται 
ανάλογα µε το µοντέλο του µηχανήµατος, τη σύνδεση µε Η/Υ, τα 
προγράµµατα (S/W) και λοιπές ανάγκες  του «πελάτη» σύµφωνα µε 
προσφορά που θα αποστείλει η «Εταιρεία». Επίσης, στην περίπτωση 
απασχόλησης τεχνικού, ο «Πελάτης» χρεώνεται για την αλλαγή των 
παραµέτρων του δικτύου των Η/Υ του ή της επανεγκατάστασης σε διάφορους 
Η/Υ του δικτύου. 
  
Ο «Πελάτης» δεν µπορεί να κάνει ή να επιτρέπει µε οποιονδήποτε τρόπο 
ρύθµιση, συντήρηση, ή τροποποίηση των µηχανηµάτων από πρόσωπα µη 
εξουσιοδοτηµένα από την «Εταιρεία», οφείλει δε να διατηρεί τις επιγραφές, τις 
πινακίδες και τους µετρητές αναλλοίωτους. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει. 
 
Ο «Πελάτης» οφείλει να χρησιµοποιεί αναλώσιµα υλικά, τα οποία θα είναι 
κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων και 
διατίθενται από την Εταιρεία. Τα υλικά εκτύπωσης (χαρτί κ.λ.π.), εάν ο 
«Πελάτης» δεν τα προµηθεύεται από την «Εταιρεία», αυτά πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εξοπλισµού, µε σκοπό την άριστη 
λειτουργία των µηχανηµάτων, αλλά και τη φυσιολογική φθορά των υλικών & 
ανταλλακτικών τους. Για τυχόν φθορά εξαρτηµάτων των µηχανών εξαιτίας της 
χρήσης µη συµβατών υλικών µε τις προδιαγραφές, η «Εταιρεία» δεν φέρει 
καµία ευθύνη και η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ο Ανάδοχος προσκόµισε την υπ΄αριθµ. 682502 Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., ύψους 350,00 € έκδοσης Tαµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., όπως ορίζεται από 
τη νοµοθεσία προµηθειών του ∆ηµοσίου, και αφορά την περίοδο µέχρι τη 
λήξη της σύµβασης.  
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Κατά την περίοδο ισχύος της σύµβασης, η «Εταιρεία» ευθύνεται για την καλή 
εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει 
να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα 
όσα περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση για τις υπηρεσίες συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης. 
 
Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ του «Πελάτη», 
εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύµβασης ή της προσφοράς δεν 
τηρηθεί, θεωρουµένων όλων των όρων ως ουσιωδών. 
 
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στην «Εταιρεία» µετά το τέλος της 
περιόδου συντήρησης και εφόσον εκκαθαριστούν όλες οι εκκρεµότητες µεταξύ 
των δύο συµβαλλοµένων, σχετικά µε την παρούσα σύµβαση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο «Πελάτης» έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση 
µονοµερώς, σε περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από 
την «Εταιρεία», ειδοποιώντας αυτήν εγγράφως, ένα µήνα πριν.  
 
Αντιστοίχως, η «Εταιρεία» έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα 
σύµβαση µονοµερώς, εάν ο «Πελάτης» δεν εξοφλεί τα τιµολόγια συντήρησης 
εντός του χρόνου που ορίζει η παρούσα σύµβαση. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης 
γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 
 
Η «Εταιρεία» 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 
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µερών. 
 
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας 
σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια θα 
είναι τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Κάθε τροποποίηση της σύµβασης αυτής δεν ισχύει, εάν δεν έχει γίνει 
εγγράφως και δεν έχει υπογραφεί από τους συµβαλλοµένους δεόντως. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και υπογράφεται 
από τους συµβαλλοµένους που παίρνουν ένα (1) η «Εταιρεία» και δύο (2) ο 
«Πελάτης».  
 
 
                                        
         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                  
 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
         του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 

 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  
 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 
 


