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ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
Στην Αθήνα σήµερα 02/08/2013 ηµέρα Παρασκευή, 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, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
κο Αντώνη Σελλιανάκη,  (που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 
 
Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία « IST - ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.»  που 
εδρεύει στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 5 & Ευήνου, 115 27 Αθήνα Τηλ: 210 - 7488678 , Fax: 210 - 7483116  
Α.Φ.Μ. 095526161, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Αθανάσιο Πρίντζο, 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κάτοικο ………….,  µε Α.∆.Τ. ………, του Α.Τ. ……….., Α.Φ.Μ …………., 
∆.Ο.Υ ………..,  (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  
 
Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 
α) Την απόφαση επί του 17ου θέµατος της 232ης/30-05-2013  συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  
β) Την υπ’αριθµ. 75/25-06-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α: ΒΕΖ8ΟΡΕ1-Ψ5Ε, στον ΚΑΕ 
0426 του προϋπολογισµού εξόδων ποσού 1.912,90 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης του Τοµέα 
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων  που  καταχωρήθηκε µε α/α 75 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας, 
 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης στον Εργοδότη για θέµατα που αφορούν λογισµικό συστήµατος (system software), 
εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα µηχανογράφησης, 
µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα καλύπτουν όλες τις απαραίτητες 
µηχανογραφικές εργασίες προκειµένου να είναι εξασφαλισµένη η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των 
Η/Υ (σε επίπεδο hardware).  
Αυτό επιτυγχάνεται µε την σταθερή επίσκεψη του τεχνικού του Αναδόχου σε σύνολο 10 ωρών µηνιαία 
στον χώρο του Εργοδότη, όπου θα κάνει προληπτικούς ελέγχους και θα εξετάζει τις αναφορές για τυχόν 
προβλήµατα που παρουσιάζονται. Τα υπό συντήρηση συστήµατα του Εργοδότη πρέπει να λειτουργούν στα 
όρια των συνθηκών λειτουργίας που δίνει η εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρία των συστηµάτων, να έχουν 
νόµιµα αγορασµένο λογισµικό και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. Τα συστήµατα του Εργοδότη είναι 
εγκατεστηµένα στα γραφεία του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχοµένη από την 01/01/2013 και λήγουσα τη 
31/12/2013. 
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Άρθρο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

3.1. Ο Εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο «Χειριστή» του συστήµατος ο οποίος 
και αναφέρει τηλεφωνικά στον Ανάδοχο κάθε πρόβληµα ή ανωµαλία λειτουργίας των συστηµάτων. Το 
τηλέφωνο αναγγελίας βλαβών είναι το 210.7488678. Εντός οκτώ (8) εργάσιµων ωρών (εργάσιµες ώρες 
θεωρούνται οι ώρες 9.00 – 17.00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή πλην των επισήµων αργιών), ο υπεύθυνος 
«Χειριστής» του Εργοδότη  θα επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο µηχανικό υποστήριξης του Αναδόχου για 
τον εντοπισµό και επίλυση του προβλήµατος. Ανάλογα µε την αιτία και µορφή του προβλήµατος θα 
επακολουθήσει κατά περίπτωση, είτε επίσκεψη του αρµοδίου µηχανικού στο χώρο του Εργοδότη, είτε 
τηλεφωνική υποστήριξη, είτε µεταφορά του συστήµατος ή µέρους αυτού στα εργαστήρια του Ανάδοχου 
προς επισκευή.  
3.2. Ο Εργοδότης δικαιούται µε τη βασική χρέωση της συµφωνίας συντήρησης να καλεί την υπηρεσία 
συντήρησης από 9.00 έως 17.00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή µε εξαίρεση τις επίσηµες αργίες. 
Εάν ο Εργοδότης  ζητήσει να γίνει η συντήρηση εκτός των συνηθισµένων ωρών εργασίας, οι υπηρεσίες 
συντήρησης θα παρέχονται όπως µπορεί καλύτερα ο Ανάδοχος και µε τους όρους και το τιµολόγιο 
υπερωριών του Αναδόχου που ισχύουν τη συγκεκριµένη περίοδο.  
3.3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού κατά την 
διάρκεια του συµβολαίου κατόπιν συνεννόησης µε τον Εργοδότη. 
3.4. Από την αρχή ισχύος της παρούσης σύµβασης, θα τηρείται µε ευθύνη του Εργοδότη ηµερολόγιο του 
συστήµατος στο οποίο θα καταχωρούνται τα προβλήµατα, οι κλήσεις προς τον Ανάδοχο και στο οποίο θα 
υπογράφει ο µηχανικός του Ανάδοχου για τις ενέργειες που θα έχουν γίνει για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων.  
3.5. Επίσης, ο Εργοδότης θα  τηρεί αρχεία ασφαλείας, σε ηµερήσια βάση, µη ευθυνόµενης του Αναδόχου 
για τυχόν απώλειες πληροφοριών. 
3.6. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η τήρηση των αυτού του συµφωνητικού υποχρεώσεων από 
περιστάσεις ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω κοινωνικών αναταραχών, θεοµηνίας κ.λ.π.), τότε η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών θα αναστέλλεται για όσο χρόνο οι παραπάνω περιστάσεις  διαρκούν και ο Ανάδοχος 
που επηρεάζεται από αυτές δεν θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση που δηµιουργείται από τις 
παραπάνω περιστάσεις.  
3.7. Εάν η χιλιοµετρική απόσταση από τα κεντρικά γραφεία του Αναδόχου προς τα γραφεία του Εργοδότη 
ξεπερνά τα 25 χιλιόµετρα, τότε θα χρεώνονται στον Εργοδότη τα έξοδα µετάβασης – διαµονής. 
3.8. Τα τυχόν ανταλλακτικά (και το κόστος αυτών) θα επιβαρύνουν τον Εργοδότη. 
3.9 Εάν απαιτείται η χρήση τεχνικού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, το κόστος και ο χρόνος παραχώρησής 
του θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου για παροχή των υπηρεσιών µηχανογραφικής υποστήριξης ορίζεται σε 129,60 € 
µηνιαίως και καλύπτει σε σύνολο 10 ωρών µηνιαίως, πλέον ΦΠΑ 23% (29,81 ευρώ), δηλαδή συνολικά 
1.912,90 € µε το Φ.Π.Α. ετησίως, αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις  
Σε περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό χρειαστεί να απασχοληθεί περισσότερο από τις 10 ώρες στη 
διάρκεια του µήνα τότε οι επιπλέον ώρες θα χρεωθούν προς 50 ευρώ η ώρα πλέον ΦΠΑ 23%. Τις επίσηµες 
αργίες ή ώρες εκτός των εργάσιµων θα υπάρχει προσαύξηση 10% στη χρέωση ανά ώρα. 
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Άρθρο 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
 
5.1. Η αµοιβή θα καταβάλλεται κάθε µήνα και εφ’ όσον υπάρχει βεβαίωση της υπηρεσίας ότι εκτελέστηκε η 
παροχή των υπηρεσιών και αντίστοιχο τιµολόγιο και εφ’ όσον το ένταλµα πληρωµής επιστρέψει θεωρηµένο 
από την υπηρεσία προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
5.2  Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο 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. 
Τον 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 παροχής υπηρεσιών, αφού 
αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις. 
 
Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε είδους του  
Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω 
υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι 
πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και 
κάθε είδους προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο 
Ανάδοχος  για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων 
µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική 
αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 6: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Ο Εργοδότης αναγνωρίζει ότι η συγκεκριµένη εφαρµογή την οποία διαθέτει είναι πνευµατικής / 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του  Αναδόχου  και υποχρεούται να µην προβεί σε καµία απολύτως πράξη 
προσβολής αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης του 
Εργοδότη, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει από τον Εργοδότη οποιαδήποτε αποζηµίωση για να 
καλύψει ενδεχόµενη ζηµία της. 

 

 Άρθρο 7: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
 
7.1 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι κατά την πρόσβαση η οποία του παρέχεται στους χώρους και στα 
υπολογιστικά συστήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρµογής ασφαλισµένων του Εργοδότη και 
εν γένει κατά τη συνεργασία της µε τον Εργοδότη  για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του  δυνάµει της 
παρούσας σύµβασης, έρχεται σε άµεση επαφή και γίνεται γνώστης άκρως εµπιστευτικών πληροφοριών, 
τεχνογνωσίας εµπορικών και βιοµηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείµενο δικαιωµάτων 
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του Εργοδότη ή τρίτων. 
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7.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να 
µην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους του και µόνον στην απολύτως 
απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύµβασης) χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί του γνωρίζουν και συµµορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις δυνάµει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των 
ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεµπόδιση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε 
αυτά.   
7.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εµπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδοµένα έλαβε από τον 
Εργοδότη σε οποιοδήποτε µέσο µε σκοπό τον έλεγχο και δοκιµή της ορθής λειτουργίας της εφαρµογής 
διαχείρισης µελών καθώς και να µην χρησιµοποιεί τα δεδοµένα αυτά σε οποιεσδήποτε επιδείξεις 
προγραµµάτων του σε  άλλους πελάτες του πλην του Εργοδότη. Μετά το πέρας της ανάπτυξης και του 
ελέγχου του προγράµµατος ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταστρέψει τα δεδοµένα που παρέλαβε από τον 
Εργοδότη.  
7.4 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο  των όρων της 
παρούσας, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζηµίωση κάθε περαιτέρω ζηµίας του. 
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη και µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της παρούσας για διάστηµα 5 ετών.  

 

Άρθρο 8: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση και να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζηµίας 
αυτού από τον Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις δεν εκπληρώνει 
ακριβοχρόνως και ορθώς τις υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος. 
Η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση παραβάσεως από το άλλο 
µέρος οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης (που συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις) και εφόσον δεν 
αποκατασταθεί η παράβαση µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τη σχετική ειδοποίηση του 
καταγγέλοντος µέρους. 
Τέλος η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση πτώχευσης, θέσεως 
υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 
Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα έχει άµεση ισχύ µετά την κοινοποίησή της στο άλλο µέρος. 

 

Άρθρο 9: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει τη σύµβαση αυτή ή τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. 
 

Άρθρο 10: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν, θα είναι έγγραφες και θα 
απευθύνονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, θα αποστέλλονται 
δε, είτε µέσω συστηµένου ταχυδροµείου, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν 3 εργάσιµες ηµέρες µετά 
την αποστολή τους, είτε µέσω telefax ή e-mail, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ηµέρα 
αποστολής τους.  
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ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

13.1.  Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε 
έγγραφη συµφωνία αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 
13.2. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων, 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στο παρόν, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 
13.3. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή 
των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά ∆ικαστήρια των Αθηνών, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 
 
 Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλόµενων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε και 
υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα και έλαβε από ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, 
ενώ το τρίτο θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

         ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                             ΓΙΑ ΤΟΝΑΝΑ∆ΟΧΟ 

             
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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