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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 
ΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ  
 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, την  31/12/2013 ηµέρα Tρίτη    µεταξύ: 

Α) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό 
τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αντώνη Σελλιανάκη, ο 
οποίος στην παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. (στο εξής ο 
«Εργοδότης») και 

Β) Αφετέρου της επιχείρησης «SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»  που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατρ. Γρηγορίου αρ. 58-60 Τ.Κ. 177 78 - Ταύρος, τηλ: 210-
6728890, fax: 210-6728223, µε Α.Φ.Μ. ………….., αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Σπανουδάκη Χρήστο του Παναγιώτη µε Α.∆.Τ. 
…………………….. (στο εξής ο «Ανάδοχος»), 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων µε την από 20/09/2013 σύµβαση, 
ανέθεσε στην εταιρία µε την επωνυµία «SECURITY SERVICE POWER HELLAS A.E.» την 
επέκταση της εγκατάστασης του ενσύρµατου συστήµατος συναγερµού - που 
τοποθετήθηκε στο κτίριο του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΠ∆Α επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα -  
στο κτήριο που στεγάζεται το Οδοντιατρικό Τµήµα του Τοµέα, επί της οδού 
Ναυαρίνου 10, Αθήνα.  
 
O Εργοδότης, µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 20ου θέµατος της 238/27-06-2013 
συνεδρίασης (Α∆Α:ΒΛ4ΘΟΡΕ1-35Γ) 

• Της υπ’ αριθµ. 179/21-06-2013 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.551,73 
€ για την πληρωµή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΠ∆Α στον ΚΑΕ: 00100863 µε α/α καταχώρισης 179 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα 
(Α∆Α:ΒΕΖΑΟΡΕ1-ΒΒΩ) και 

• Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΥΠ∆Α: 2260/1/27-03-2013 προσφοράς του αναδόχου, η 
οποία εγκρίθηκε µε την µε αρ. 238/27-06-2013 θέµα 20ο απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. 
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αναθέτει στον Ανάδοχο: α) την ετήσια συντήρηση του εγκατεστηµένου συστήµατος 
συναγερµού στην οδό Ναυαρίνου 10, Αθήνα και β) την ετήσια συνδροµή σύνδεσης 
µε το κέντρο λήψης σηµάτων του Αναδόχου, για την προστασία από τον κίνδυνο 
διάρρηξης ή ληστείας, σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά που ακολουθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας: 
 
 
α/α Περιγραφή Τιµή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1. Ετήσια συνδροµή και σύνδεση µε αυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνητή – 
κωδικοποιητή για την τηλεµετάδοση σηµάτων συναγερµού και 
κατάστασης συστήµατος στο Κέντρο Λήψης Σηµάτων της Εταιρείας, µέσω 
της λήψης και επιβεβαίωσης των µηνυµάτων συναγερµού και κλήσης της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής και των προσώπων αναφοράς 
και παρακολούθησης των σχετικών ενεργειών.   

137,00 €   137,00 € 

2. Ετήσια συντήρηση του συστήµατος ασφαλείας που περιλαµβάνει µια 
φορά το χρόνο προληπτική συντήρηση και άµεση ανταπόκριση σε όλες 
τις περιπτώσεις βλαβών εντός 48 ωρών τις εργάσιµες ηµέρες. Επισκευή 
και αντικατάσταση αναλωσίµων υλικών όπως µπαταρίες και µαγνητικές 
επαφές. Σε περίπτωση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Εργοδότη, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. 

120,00 € 120,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 257,00 € 

  ΦΠΑ 23% 59,11 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  316,11 € 

 
 
 
 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο Εργοδότης υποδεικνύει τα παρακάτω πρόσωπα και τους αντίστοιχους αριθµούς 
τηλεφωνικής κλήσης, που κατά σειρά προτεραιότητας θα καλούνται από τον Ανάδοχο σε 
περίπτωση ανάγκης για ενηµέρωση.  

Α) Κούρκουλος Κωνσταντίνος  Τηλ: 210 3660 901    &    6948 797371 
Β) Γοργοµύτης Εµµανουήλ  Τηλ: 210 3660 951    &    6978 426158 
Γ) Λιαµπότης Χρήστος   Τηλ: 210 3660 970    &    6970 968307 
 
Ο Εργοδότης (Ταµείο) για κάθε πληροφορία, µπορεί να επικοινωνεί µε το Κέντρο Λήψης και 
Επεξεργασίας Σηµάτων του Αναδόχου στα τηλέφωνα: 

Α) 210 – 6728890  
Β) 210 – 3476127 
Γ) 210 – 3476128  
∆) 210 – 3476129  
χρησιµοποιώντας τον κωδικό αριθµό που του δόθηκε.  
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Σύµβασης είναι ετήσια, αρχόµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της, 
δηλαδή από 31/12/2013 και λήγουσα ένα χρόνο µετά, δηλαδή την 30/12/2014. 
 
Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ.2260/1/27-
03-2013 προσφορά του Αναδόχου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 238/27-06-2013 
θέµα 20ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 257,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23% (59,11 €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 316,11 €. 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ετησίως, µε την έκδοση και 
υποβολή στο Λογιστήριο του Εργοδότη του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, µετά 
τη λήξη της διάρκειας συνδροµής και κατόπιν της θεώρησης του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα 
έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες τυχόν θεσµοθετηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης: 

� 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 των 257,00 € πλέον Φ.Π.Α. και  βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, 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. 

∆.  ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί µε σύνεση και επιµέλεια τα καθήκοντα που απορρέουν από 
την παρούσα σύµβαση για όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, για κάθε 
θετική ή αποθετική ζηµιά που θα υποστεί ο Εργοδότης (Ταµείο), οφειλόµενης αποκλειστικά 
στην υπαίτια παράλειψη ενηµέρωσης της Αστυνοµικής Αρχής, της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας ή ενός από τα παραπάνω πρόσωπα που υπέδειξε το «ΤΑΜΕΙΟ», εφόσον το 
Κέντρο του έλαβε αποδεδειγµένα σήµα προερχόµενο από το σύστηµα ασφαλείας του 
Αναδόχου, ενώ απαλλάσσεται από την ανωτέρω ευθύνη, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
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βίας ή τυχαία συµβάντα µη δυνάµενα να αποτραπούν µε µέτρα άκρας επιµέλειας και 
σύνεσης.   
 
 

Ε. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Ο Εργοδότης είναι απόλυτα υπεύθυνος τόσο για την απόρρητη χρήση του κωδικού που του 
έχει δοθεί από τον Ανάδοχο, όσο και για όποια άλλη από τις λεπτοµέρειες της παρούσας, 
σχετικά µε το σύστηµα στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. 

Ο Εργοδότης (Ταµείο) αναλαµβάνει την υποχρέωση: 

- Να επιτρέπει και να διατηρεί ενδεικτικά σήµατα των υπηρεσιών του Αναδόχου στο 
χώρο του 

- Να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση, ενηµέρωση και πληροφορία στον Ανάδοχο, 
για την καλύτερη άσκηση των υπηρεσιών του 

- Να τηρεί τις εκάστοτε οδηγίες που ο Ανάδοχος του απευθύνει σχετικά µε το 
αντικείµενο της παρούσας.  

 
 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση σε περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον 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. 
 
 
 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής 
συµφωνίας. 
2. Ο 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5.  Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 
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6. 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. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από 
τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. 

 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
                  του  Ε.Τ.Α.Α.  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

SECURITY SERVICES  
POWER HELLAS A.E. 

 
 
 

  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ      ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  
 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 
 


