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ΣΥΜΒΑΣΗ  
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SOFTWARE) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  1.   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
  2.   ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
  3.   ΓΕΝΙΚΑ 
 
  4.   ΙΣΧΥΣ, ΛΗΞΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
   ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
  5.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  
   Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
  6.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
   Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
  7.   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 
  8.   ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
  9.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 10.   ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 11.   ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 12.   ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 13.   ΤΥΠΙΚΑ 
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1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 Σήµερα την   01 /  06  / 2010 µεταξύ : 
  

1. Της Ανωνύµου Βιοτεχνικής και Εµπορικής Εταιρίας µε την επωνυµία 
 «SCAN Συστηµάτων Πληροφορικής», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής 

(Εθν. Αντιστάσεως 40, 152 32) µε Α.Φ.Μ. 094171187 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 
ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Μιχαήλ Πρωτοπαπά. 

   και 
2.   Του Ν.Π.∆.∆.  µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 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. ΙΑ AΘΗΝΩΝ 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο που ενεργεί 
στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. 

 
   συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής : 
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2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 2.1. ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) 
 
 Mε τον όρο αυτό, νοείται ένα σύνολο µηχανών που προσδιορίζεται 

είτε µε τον αριθµό σειράς της κεντρικής του µονάδας, είτε µε τον 
αριθµό του Συµβολαίου Πωλήσεως ή Μισθώσεως, που η συνδυασµένη 
λειτουργία τους συνθέτει ένα σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 
 2.2. ΛΟΓΙΚΟ Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) 
 
 Mε τον όρο αυτό, νοείται η λογική πλευρά του ΥΛΙΚΟΥ, δηλαδή η 

λογική προγραµµατισµένη καθοδήγησή του. 
 
 2.3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (SOURCE CODE) 
 
 Με τον όρο αυτό, νοούνται τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, τα οποία είναι γραµµένα σε κάποια από τις γλώσσες ή 
άλλα συστήµατα προγραµµατισµού, όπως COBOL, BASIC, C, 
ORACLE DEVELOPER και βρίσκονται σε µορφή αναγνώσιµη από 
τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

 
 2.4. ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (OBJECT CODE) 
 
  Με τον όρο αυτό, νοούνται τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, τα οποία είναι το αποτέλεσµα της µετάφρασης των 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOURCE CODE) από τον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, έτσι ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν 
και να παράγουν αποτελέσµατα. 

 
 2.5.  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

 Με τον όρο αυτό, νοούνται σύνολα προγραµµάτων Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (SOFTWARE) που έχει δηµιουργήσει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. H συνδυασµένη λειτουργία των προγραµµάτων 
του κάθε ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, καλύπτει κάποιο συγκεκριµένο τοµέα 
της διαχείρισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού, π.χ. το υποσύστηµα 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ.     

 
2.6. ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 Με τον όρο αυτό, νοούνται έτοιµα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (βλέπε παρ. 

2.5.) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (SOFTWARE) τα οποία συνολικά 
δηµιουργούν ένα ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα το οποίο 
χαρακτηρίζεται µε τον τίτλο : 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 

     ScanHRMS 
 
2.7.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Με τον όρο αυτό, νοείται το σύνολο των µηχανών (HARDWARE) που 

προσδιορίζεται, είτε µε τον αριθµό σειράς της κεντρικής µονάδας, είτε 
µε τον αριθµό του Συµβολαίου Πωλήσεως ή Μισθώσεως και ο 
συγκεκριµένος ΠΕΛΑΤΗΣ. Ένα περιβάλλον προσδιορίζεται, από ένα 
µοναδικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από µία µοναδική διεύθυνση και 
ένα µοναδικό ΠΕΛΑΤΗ. 

 
3.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

3.1. Με την παρούσα Σύµβαση και σύµφωνα µε την 74/29-3-2010 θέµα 49ο 
και µε τους πιο κάτω ειδικότερους όρους αυτής, ο δεύτερος από τους 
συµβαλλόµενους, ο οποίος θα ονοµάζεται στο εξής ο ΠΕΛΑΤΗΣ, 
αναθέτει στον πρώτο από τους συµβαλλόµενους, ο οποίος θα 
ονοµάζεται στο εξής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ο οποίος και αποδέχεται να 
εξασφαλίζει ειδικές υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των 
υποσυστηµάτων Software και της τεκµηρίωσης που τα συνοδεύει. 

 Τα υποσυστήµατα αυτά αναφέρονται συγκεκριµένα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύµβασης και θα ονοµάζονται στο εξής, 
τα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 

 
 Τα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αυτά, αποτελούν µέρος του προϊόντος του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ “ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ScanHRMS” θα ονοµάζονται στο εξής, το ΣΥΣΤΗΜΑ 
και θα λειτουργούν στο συγκεκριµένο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που ορίζεται 
επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 
3.2.  Με αίτηση του ΠΕΛΑΤΗ και έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  οι 

υπηρεσίες της Σύµβασης αυτής, µπορούν να καλύψουν και άλλα 
περιβάλλοντα. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπογραφεί νέο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για 
κάθε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 
 

4. ΙΣΧΥΣ, ΛΗΞΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1. Η παρούσα Σύµβαση, έχει χρονική διάρκεια ενός έτους από 
01/01/2010 έως και 31/12/2010.  
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4.2. Η Σύµβαση µετά τη λήξη της, µπορεί να παρατείνεται µε την 
υπογραφή νέων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για διαστήµατα ενός χρόνου 
κάθε φορά, ύστερα από σχετική έγκριση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
4.3.  Κάθε τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης και των 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της, πραγµατοποιείται µόνο µε γραπτή συµφωνία 
των δύο µερών. 

 
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
5.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θέτει στη διάθεση του ΠΕΛΑΤΗ τις πιο κάτω 

υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης χωρίς "πρόσθετες" αµοιβές 
πέραν από τις "κύριες" αµοιβές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και 
αναφέρονται στη παράγραφο 11 της παρούσας Σύµβασης. 

 
 5.1.1.  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΚΡΙΣΗ  
                      ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 5.1.1.1. ∆ηµιουργία νέων, ή τροποποιήσεις υπαρχόντων 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή διαδικασιών 
των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και της αντίστοιχης 
τεκµηρίωσης τους για την καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευσή τους. 

 
 5.1.1.2. ∆ηµιουργία νέων εκδόσεων, ενηµερώσεων και 

επανορθώσεων των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και της 
αντίστοιχης τεκµηρίωσής τους, για την δυναµική 
προσαρµογή τους στις εξελίξεις του τοµέα. 

  
 5.1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ 
(ΕΦΟΡΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, Σ.Σ.Ε. κλπ) 

 
5.1.2.1. Τροποποιήσεις των υπαρχόντων ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή διαδικασιών των 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και της αντίστοιχης τεκµηρίωσής 
τους για την κάλυψη των Απαιτήσεων της Εργατικής 
Νοµοθεσίας ή άλλης αρχής και έχουν καθολική 
εφαρµογή. 

 
5.1.2.2. ∆ηµιουργία νέων ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ή διαδικασιών των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ακόµα και 
δηµιουργία νέων ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και της 
αντίστοιχης τεκµηρίωσής τους αν κριθεί απαραίτητο για 
την  καλύτερη κάλυψη της Εργατικής Νοµοθεσίας ή 
άλλης αρχής. 

 
5.1.3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ µπορεί να ζητά τηλεφωνικά από το κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, παροχή 
οδηγιών και συµβουλών για : 

 
5.1.3.1.Προσδιορισµό προβληµάτων εκµετάλλευσης όπου 

αυτός είναι εφαρµόσιµος. 
 

5.1.3.2.Επίλυση προβληµάτων εκµετάλλευσης όπου αυτή είναι 
εφαρµόσιµη. 

 
5.1.3.3.Καθοδήγηση για εφαρµογή πρόσκαιρων µεθόδων 

παράκαµψης προβληµάτων εκµετάλλευσης όπου αυτή 
είναι εφαρµόσιµη. 

 
 

5.1.4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1.4.1.ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 Επανόρθωση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από 

λανθασµένη λειτουργία των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και 
οφείλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.   
 

5.1.4.2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεώνεται να διατηρεί 
πάντοτε ενήµερα τα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ του ΠΕΛΑΤΗ 
και συµφωνεί ότι θα είναι απόλυτα ισοδύναµα σε 
αριθµό προγραµµάτων, διαδικασιών και δυνατοτήτων 
µε τα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ που πωλούνται σε άλλους 
ΠΕΛΑΤΕΣ µε το ίδιο ΥΛΙΚΟ. Στην υποχρέωση αυτή 
δεν περιλαµβάνονται προγράµµατα που δεν είναι 
ενταγµένα στο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ και καλύπτουν 
ιδιοµορφίες συγκεκριµένου ΠΕΛΑΤΗ. 

 
5.2.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θέτει στην διάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, τις 

πιο κάτω υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης µε τις 
"πρόσθετες" καταβολές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και 
αναφέρονται στην παράγραφο 11 αυτής της Σύµβασης. 

 
5.2.1. Επιτόπιος Προσδιορισµός και επίλυση προβληµάτων 

εκµετάλλευσης που οφείλονται σε λάθη του ΠΕΛΑΤΗ (λάθη 
χειρισµού, κακή τήρηση οδηγιών διασφάλισης αρχείων κλπ) 
και δεν στάθηκε δυνατή η επίλυσή τους µε τηλεφωνική ή άλλη 
επικοινωνία. 
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5.2.2.  Ανάπτυξη πρόσκαιρων διορθώσεων ή/και διαδικασιών, νέων 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή / και διαδικασιών για 
αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων που δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν και δεν oφείλονται σε λάθη του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
5.2.3. Επίλυση σοβαρών προβληµάτων των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

που δηµιουργήθηκαν από ακατάλληλη χρήση ή από αµέλεια 
του ΠΕΛΑΤΗ. 

 
5.2.4. Προσθήκη νέων λειτουργικών δυνατοτήτων για κάλυψη 

αποκλειστικά ιδιαίτερων αναγκών του ΠΕΛΑΤΗ και όχι 
απαιτήσεων που επιβάλλονται από την εκάστοτε Εργατική 
Νοµοθεσία ή Νοµοθεσία άλλης αρχής. 

 
5.2.5. Συµπληρωµατική εκπαίδευση προσωπικού του ΠΕΛΑΤΗ για 

την εκµετάλλευση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 
5.2.6. Παροχή υπηρεσιών Επιφυλακής στην έκδοση της 

Μισθοδοσίας. 
 
 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
  
 Οι υπηρεσίες που δεν περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση δεν 

περιλαµβάνουν  την πραγµατοποίηση εργασιών όπως : 
 
 6.1. Aνασύνθεση των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ µετά από λάθη που δεν µπορούν 

να αποδοθούν στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
6.2.  Προσαρµογή Συστηµάτων ξένων Προµηθευτών ή προσαρµογή που γίνεται 

αναγκαία λόγω χρήσης µηχανών ή Συστηµάτων ξένων Προµηθευτών. 
 
6.3. Μετατροπή των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, µε απαίτηση του ΠΕΛΑΤΗ, που 

έχει σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

 
6.4.  Μετατροπή των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, µε απαίτηση του 

ΠΕΛΑΤΗ που αποσκοπεί στην κάλυψη ιδιοµορφιών του ΠΕΛΑΤΗ. 
 
6.5.  Προσθήκη ή δηµιουργία νέων ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ µε απαίτηση του ΠΕΛΑΤΗ. 
 

6.6.  Αποκατάσταση ανωµαλιών που προέρχονται από την σύνδεση άλλων 
συσκευών ή προγραµµάτων χωρίς την γραπτή έγκριση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επεµβάσεις στο ΣΥΣΤΗΜΑ προσώπων µη 
εξουσιοδοτηµένων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και γενικά µη τήρηση των 
λειτουργικών προδιαγραφών του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
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 6.7. Ανάπτυξη και συντήρηση Συστηµάτων που δεν έχουν σχέση µε τα 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ του ΠΕΛΑΤΗ. 
 
 Οι πιο πάνω υπηρεσίες, όπως και άλλες που δεν προβλέπονται από αυτή τη 

Σύµβαση και ενδεχόµενα ζητηθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα παρέχονται

 ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σύµφωνα µε τους 
 ισχύοντες όρους και τιµές του. 

 
7. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 

7.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (COPYRIGHT) σήµατος και απόρρήτου των 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και της τεκµηρίωσης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 
7.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν µπορεί να πωλήσει, εκχωρήσει ή µεταβιβάσει, να 

δηµοσιεύσει, να µεταδώσει ή να διαθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο, 
οποιοδήποτε ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ή / και την τεκµηρίωση τους ή / και µέρος 
αυτών σε τρίτους. 

 
  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται να εξασφαλίσει την προστασία κάθε 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, της τεκµηρίωσής του και των αντιγράφων του, 
καλύπτοντας τα δικαιώµατα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα δεσµεύοντας το προσωπικό του, το οποίο χρησιµοποιεί 
τα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, την τεκµηρίωσή τους ή τα αντίγραφά τους για την 
εξασφάλιση της προστασίας του απόρρήτου τους. 

 
7.3.  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ για αποκλειστικά δική του χρήση, µπορεί να αναπαράγει τα 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ή / και την τεκµηρίωσή τους ή / και µέρος αυτών σε 
όσα αντίτυπα είναι αναγκαία για να τα χρησιµοποιήσει αποκλειστικά εις 
το ή τα αναγνωρισµένα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. 

 
  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την προστασία των δικαιωµάτων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

περί απόρρήτου και πνευµατικής ιδιοκτησίας, δέχεται όπως αναπαράγει σε 
κάθε αντίγραφο των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ή / και της τεκµηρίωσης τους ή 
µέρους αυτών, τις ενδείξεις του απόρρήτου και της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
  Τα δικαιώµατα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περί απόρρήτου και πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, διατηρούνται για κάθε ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ και την αντίστοιχη 
τεκµηρίωση αυτού και στην περίπτωση των τροποποιήσεων. 

 
 
8. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 Για να µπορέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να παρέχει τις περιγραφόµενες υπηρεσίες 

της παρούσας Σύµβασης, είναι απαραίτητο όπως : 
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8.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ να διορίσει έναν εκπρόσωπο, µε τον οποίο θα επικοινωνούν 
οι εκπρόσωποι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κατ’αρχήν εκπρόσωπος του 
ΠΕΛΑΤΗ ορίζεται ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του ΕΤΑΑ, ο οποίος µπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε 
µε έγγραφο του ΠΕΛΑΤΗ. 

 
8.2.  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

των ενηµερώσεων και διορθώσεων που έχουν εφαρµοσθεί στην τρέχουσα 
έκδοση, υπό την προϋπόθεση της υποδείξεως αυτών από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
 
8.3.  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεώνεται να διαθέσει τον απαιτούµενο χρόνο 

λειτουργίας του Υπολογιστή του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, όπως επίσης και 
όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά (χαρτί του υπολογιστή, δισκέτες, 
ταινίες κ.λ.π.), για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παρούσας Σύµβασης 
στη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας του ΠΕΛΑΤΗ. 

 
Αν οι πιο πάνω συνθήκες δεν πληρούνται, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ευθύνεται 
για αδυναµία του παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Σύµβασης. 

 
 
9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

9.1.  Κάθε εφαρµογή των υπηρεσιών της παρούσας Σύµβασης, θα γίνεται µόνο 
από Προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Οποιαδήποτε επέµβαση τρίτου στο 
ΣΥΣΤΗΜΑ, χρειάζεται τη γραπτή έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Εννοείται ότι η χρήση και ο χειρισµός του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ θα γίνεται από 
τους αρµοδίους υπαλλήλους του ΠΕΛΑΤΗ. 

 
9.2. Οι υπηρεσίες αυτής της Σύµβασης, παρέχονται µε αιτήσεις του ΠΕΛΑΤΗ 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τα 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και τα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύµβασης, γιατί µόνο αυτά απολαµβάνουν 
τις υπηρεσίες αυτές. 

 
9.3.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεώνεται το αργότερο εντός του χρονικού 

διαστήµατος ανταπόκρισης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσας Σύµβασης από την κλήση του ΠΕΛΑΤΗ, να ανταποκριθεί ή / 
και να επισκεφθεί την εγκατάσταση και η δυνατόν να λύσει τα υπάρχοντα 
προβλήµατα. 

 
9.4.  Ο χρόνος που απαιτείται κάθε φορά για την παροχή των υπηρεσιών της 

παρούσας Σύµβασης, ορίζεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
µετά από συνεννόηση µε τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οφείλει να θέσει στη 
διάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το σύστηµα ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) 
όπου λειτουργεί το ΣΥΣΤΗΜΑ. 
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10. ΕΥΘΥΝΕΣ 
   

10.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ προσδιορίζει τη χρήση κάθε ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και 
θέτει τα όρια της χρησιµοποίησης του µέσα στις δραστηριότητες του της 
επεξεργασίας των πληροφοριών. 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φέρει καµία ευθύνη για αποτελέσµατα που 
προέρχονται από χρήση ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από τον 
ΠΕΛΑΤΗ, εκτός της προσδιορισµένης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ χρήσης 
του και όρια χρησιµοποίησής του. 

 
10.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι απόλυτα υπεύθυνος για την νοµιµότητα των 

τροποποιήσεων, βελτιώσεων, διορθώσεων και επεκτάσεων του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που ζητά αυτός από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
10.3. Προϋπόθεση για την ανάληψη της οποιασδήποτε ευθύνης από τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είναι ότι, κάθε ανωµαλία στη λειτουργία του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, πρέπει να αναφέρεται αµέσως. Η ευθύνη του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν ισχύει αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ, χωρίς προηγούµενη γραπτή 
άδεια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιχειρήσει ο ίδιος ή επιτρέψει σε τρίτους να 
διορθώσουν, να µεταβάλλουν, να επεκτείνουν το ΣΥΣΤΗΜΑ. 

  Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται κάθε απαίτηση κατά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για ζηµιές οποιασδήποτε φύσης που είναι πιθανό να 
συµβούν. 

 
 10.4. Οι συµβαλλόµενοι δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις ή για τη µη 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας Σύµβασης ή µέρους της, για 
λόγους ανωτέρας βίας (όπως απεργιών, πυρκαϊών, κ.λ.π.). 

 
 
11. ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

11.1. Η αµοιβή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών που 
καλύπτονται από την παρούσα Σύµβαση (παρ. 5), αποτελείται από τις 
"κύριες" αµοιβές, τις "πρόσθετες" αµοιβές και τις αµοιβές "εξόδων". 

  11.1.1. "ΚΥΡΙΕΣ" ΑΜΟΙΒΕΣ  
  11.1.1.1.  Οι κύριες αµοιβές συντήρησης και υποστήριξης των 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΠΕΛΑΤΗ, ορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύµβασης, αφορούν τις υπηρεσίες 
που περιγράφονται στη παρ. 5.1. αυτής και που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια των κανονικών Ηµερών και Ωρών εργασίας του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

  11.1.1.2. Οι κύριες αµοιβές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσας Σύµβασης, θα καταβάλλονται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις 
(30/06 και 31/12/2010) και εφόσον υπάρχει βεβαίωση από τη 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Τ.Α.Α. ότι ο προµηθευτής τήρησε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις.  
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  11.1.2. "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ" ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
  11.1.2.1. Οι πρόσθετες αµοιβές συντήρησης και υποστήριξης των 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΠΕΛΑΤΗ, 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύµβασης, 
αφορούν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 5.2. αυτής ή / και τις υπηρεσίες  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 5.1. αυτής και που 
παρέχονται εκτός των Ηµερών και Ωρών εργασίας του 
Προµηθευτή για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 9.5. αυτής. 

  11.1.2.2.  Oι πρόσθετες αµοιβές που ορίζονται στο 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύµβασης, θα 
 τιµολογούνται στο τέλος του µήνα που δηµιουργήθηκαν, 

  συνοδευόµενες από πλήρως αιτιολογηµένα δελτία 
επισκέψεων τα οποία είχε αποδεχτεί και υπογράψει ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ και θα καταβάλλονται εντός 30 ηµερών µετά 
εµφάνιση του σχετικού τιµολογίου από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

 
  11.1.3.  ΑΜΟΙΒΕΣ "ΕΞΟ∆ΩΝ" 
 
  11.1.3.1. Ο πελάτης καταβάλλει τις έκτακτες δαπάνες (έξοδα) στις 

οποίες υποβάλλεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για τη Συντήρηση 
και Υποστήριξη των ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΠΕΛΑΤΗ, εκτός του νοµού Αττικής, 
οι οποίες ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής της 
Σύµβασης. 

  Οι δαπάνες αυτές, καλύπτουν τις µεταφορές από και προς 
τις εγκαταστάσεις του ΠΕΛΑΤΗ, παραµονής σε 
ξενοδοχείο, τα έξοδα διαβίωσης. 

 
  11.1.3.2. Οι αµοιβές "εξόδων" ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

της Σύµβασης και θα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την εµφάνιση του σχετικού 
τιµολογίου/εξοδολογίου από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
11.2. Τα ποσά των αµοιβών που αναφέρονται πιο πάνω, είναι χωρίς ΦΠΑ. Όλες 

οι επιβαρύνσεις - κρατήσεις επιβαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Oι 
κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Προµηθευτή θα υπολογιστούν στο 
καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό µε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% 
χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Επίσης, θα 
παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό.O εκάστοτε 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ. 
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11.3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την αξία των υπηρεσιών αυτής της σύµβασης µέσα σε 
εξήντα ηµέρες (60) από την ηµεροµηνία οφειλής και υπό τον όρο της 
εγκρίσεως του σχετικού εντάλµατος από τον αρµόδιο Επίτροπο.  

 
 
 
12. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

12.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να είναι εχέµυθος και να µη κάνει γνωστά σε 
τρίτους, µυστικά του ΠΕΛΑΤΗ, που τυχόν έµαθε κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης. 

 
12.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συµφωνεί ότι δεν θα προσπαθήσει να προσλάβει στην 

υπηρεσία του ή να χρησιµοποιήσει αµέσως ή εµµέσως  οποιοδήποτε 
µέλος του επαγγελµατικού προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε όλη τη 
διάρκεια αυτής της Σύµβασης και ένα εξάµηνο µετά την λήξη της, χωρίς 
την προηγούµενη γραπτή έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
Η µη τήρηση του ανωτέρω όρου, θα έχει σαν συνέπεια, καταγγελία της 
παρούσας Σύµβασης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Επιπλέον, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα απαιτήσει την καταβολή αποζηµίωσης, µε ποσό 
που θα αναλογεί στις εξαµηνιαίες επαγγελµατικές αµοιβές του υπαλλήλου. 

 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
 
 13.1. Ουδεµία 
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14.  ΤΥΠΙΚΑ 
 

14.1. Η παρούσα Σύµβαση, αποτελεί την πλήρη και την αποκλειστική συµφωνία 
µεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ και κάθε προηγούµενη 
γραπτή ή προφορική συµφωνία αναφερόµενη στο αντικείµενο της 
παρούσας Σύµβασης, θεωρείται µη υφιστάµενη. 

 
14.2. Η παρούσα Σύµβαση, όπως και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διέπονται από 

τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. Κάθε διαφορά η οποία δεν είναι 
δυνατόν να διευθετηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων, υπάγεται στην 
αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων των Αθηνών. 

 
14.3. Η παρούσα Σύµβαση, συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, και κάθε ένας από 

τους συµβαλλοµένους πήρε από ένα όµοιο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  SCAN ABEE  
      ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 
 
 
 
Αργύριος Ζαφειρόπουλος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 

 
Ανδρέας Κουτσόλαµπρος/Νοµικός Σύµβουλος  


