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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 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. ΦΑΕ 
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»),  
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα: 
 
Ότι ο Εργοδότης διαθέτει στα γραφεία του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων ηλεκτρονικούς υπολογιστές (hardware) στους οποίους είναι εγκατεστηµένες η 
εφαρµογή διαχείρισης των ασφαλισµένων του Εργοδότη και βάση δεδοµένων 
ORACLE – η οποία για  συντοµία θα ονοµάζεται εφαρµογή ασφαλισµένων 
Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας Ε∆Ε - και επιθυµεί να αναθέσει στον Ανάδοχο, που 
διαθέτει τη κατάλληλη υποδοµή και τεχνογνωσία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών 
υποστήριξης, συντήρησης και επισκευής της εφαρµογής ασφαλισµένων 
Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας  Ε∆Ε.  
Ότι ο Ανάδοχος δήλωσε ότι διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία, γνώσεις και υποδοµή 
και αφού ενηµερώθηκε και εξέτασε το hardware και το software που διαθέτει ο 
Εργοδότης πρότεινε σε αυτόν να αναλάβει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
 
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. 74/25-06-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α: 
ΒΕΖ8ΟΡΕ1-Ζ7Ν, στον ΚΑΕ 0426 του προϋπολογισµού εξόδων ποσού 4.423,57 € για 
την πληρωµή ισόποσης δαπάνης του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων  
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που  καταχωρήθηκε µε α/α 74 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 
Υπηρεσίας, 
 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την παροχή των υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευής της εφαρµογής ασφαλισµένων 
του Εργοδότη που είναι εγκατεστηµένη στο µηχανογραφικό εξοπλισµό του 
τελευταίου στις εγκαταστάσεις του (Βουκουρεστίου 30, Αθήνα), ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία του. Ειδικότερα ο Ανάδοχος 
αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών εξακρίβωσης προβληµάτων λογισµικού, 
επίλυσης προβληµάτων, επανεγκατάστασης συστηµάτων (Recovery), σχεδιασµού και 
υλοποίησης διαδικασιών φύλαξης και φόρτωσης δεδοµένων, σχεδιασµού και 
υλοποίησης ασφάλειας συστηµάτων κ.λπ. Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν 
συµπεριλαµβάνονται σε καµία περίπτωση η ανάπτυξη νέων προγραµµάτων είτε 
αυτόνοµων ή ως επεκτάσεων του εφαρµογών που καλύπτει η παρούσα, εκτός 
εκκρεµοτήτων που αφορούν τη χρέωση εισφορών των ασφαλισµένων καθώς και τα 
πιστωτικά υπόλοιπα αυτών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται δυνάµει της παρούσας 
αφορούν την εφαρµογή ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας Ε∆Ε, η οποία 
είναι εγκατεστηµένη στις εγκαταστάσεις του Εργοδότη. 
 
Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής δεν περιλαµβάνουν: 
 
� Την προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισµού (ηλεκτρικές 

παροχές, καλωδιώσεις, DATA, κλιµατισµό, πυρανίχνευση κ.λπ.). 
� Την προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικών υλικών (µελανοταινίες, toner, 

δισκέτες, καλώδια, µαγνητικές ταινίες, κεφαλές και ιµάντες εκτυπώσεων, 
µπαταρίες µικροϋπολογιστών και Συστηµάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας 
(UPS), φίλτρα οθόνης, καθαριστικά κ.λπ.). 
� Την επισκευή βλαβών που προκαλούνται από υπαιτιότητα του Εργοδότη λόγω 

αντικανονικής χρήσης. 
� Την επισκευή βλαβών που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες όπως 

σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά, κεραυνός, διακοπή ρεύµατος κ.λπ. 
� Την επισκευή βλαβών που προκαλούνται από χρήση ακαταλλήλων 

αναλωσίµων υλικών. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να ενηµερώνει πλήρως το 
προσωπικό του Εργοδότη, και µέσω παράδοσης των απαραίτητων εντύπων οδηγιών 
χρήσης, στις λειτουργίες της εφαρµογής ασφαλισµένων του Εργοδότη, καθώς και 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα το οποίο αφορά στη σωστή λειτουργία, χρήση και 
συντήρηση της εφαρµογής ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας Ε∆Ε. 

 

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 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τον Εργοδότη το ακόλουθο ειδικό 
προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών που συµφωνούνται µε την παρούσα: 

1. ∆ιαχειριστή Συστήµατος (System Administrator) 
2. Μηχανικό Συστήµατος (System Engineer). 

Ο Εργοδότης δεν θα έχει καµία οικονοµική υποχρέωση έναντι του παραπάνω 
προσωπικού, κάθε δε σχετική οικονοµική υποχρέωση και ενδεικτικά µισθοί, 
ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  
O Εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο Χειριστή της 
εφαρµογής διαχείρισης µελών ο οποίος και αναφέρει τηλεφωνικά στον Ανάδοχο κάθε 
πρόβληµα ή ανωµαλία λειτουργίας του, και ο οποίος θα είναι αρµόδιος να 
συνεργάζεται µε τους δύο παραπάνω τεχνικούς του Αναδόχου για τον συντονισµό 
ενδεχοµένων ενεργειών από την πλευρά του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, ήτοι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και κατά τη 
διάρκεια των ωρών 9 π.µ. έως 5 µ.µ., εκτός από τα Σάββατα, Κυριακές και τις 
επίσηµες αργίες. Ειδικότερα: 
4.1. Ο Εργοδότης θα ειδοποιεί µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµα και τηλεφωνικά, το 
Τεχνικό Τµήµα του Αναδόχου για υποστήριξη. Όλες οι κλήσεις του Εργοδότη προς 
τον Ανάδοχο για παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το Άρθρο 1 της παρούσας µπορούν 
να γίνονται τηλεφωνικώς στους ακόλουθους αριθµούς: 210-7488678. Όλες οι 
τηλεφωνικές κλήσεις µπορούν να επιβεβαιώνονται µέσω Ε-ΜΑΙL το οποίο θα 
αποστέλλεται την ίδια ηµέρα. 
4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την αναφορά του προβλήµατος να ασχοληθεί 
άµεσα µε την επίλυση του τυχόν προβλήµατος και αν δεν επιλυθεί το πρόβληµα σε 
συνεργασία µε το µηχανογραφικό τµήµα του Εργοδότη, τότε εντός 8 ωρών απο την 
αναφορά του προβλήµατος να αποστείλει στο τόπο λειτουργίας της εφαρµογής 
ασφαλισµένων του Εργοδότη, µηχανικό ο οποίος θα πρέπει  να αποκαταστήσει 
πλήρως την λειτουργία της εν λόγω εφαρµογής.  
Η επιτόπια συντήρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η µε άλλο 
τρόπο διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών (ενδεικτικά µέσω τηλεφώνου ή και 
αποστολή διορθωτικών προγραµµάτων µέσω e-mail).  
4.3. Για ιδιαιτέρως έκτακτα περιστατικά κατά τα οποία απαιτείται η άµεση 
ανταπόκριση και αποκατάσταση της βλάβης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
ή των εργασίµων ηµερών, ρητά συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επισκευής κατόπιν συνεννόησης µε το 
µηχανογραφικό τµήµα του Εργοδότη.  
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4.4. Ανεξαρτήτως και πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παρέχει στον 
Εργοδότη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη για 
οποιοδήποτε θέµα σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση. 

 

Άρθρο 5: YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  
 
Ο Εργοδότης  υποχρεούται να λειτουργεί ορθά την εφαρµογή ασφαλισµένων 
Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας Ε∆Ε σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης και να εξασφαλίζει 
την χρήση τους µόνο από εκπαιδευµένο προσωπικό. Σε περίπτωση προβληµάτων η 
δυσλειτουργιών που δηµιουργηθούν από την κακή χρήση της εφαρµογής διαχείρισης 
µελών από το προσωπικό του Εργοδότη, το κόστος επαναφοράς της εφαρµογής 
ασφαλισµένων σε κανονική λειτουργία δεν καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση. 
Το κόστος της εργασίας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης ορίζεται 
σε 100 Ευρώ ανά ώρα, οίκοθεν νοείται ότι πρέπει να αποδεικνύεται η υπαιτιότητα 
του Εργοδότη. 
 

Άρθρο 6: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου για παροχή των υπηρεσιών συντήρησης λογισµικού και 
βάσης δεδοµένων ορίζεται σε 299,70 € µηνιαίως και καλύπτει σε σύνολο 10 ωρών 
µηνιαίως, πλέον ΦΠΑ 23% (68,93 ευρώ), δηλαδή συνολικά 4.423,57 € ετησίως µε 
το Φ.Π.Α., 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%. Σε περίπτωση που οι δέκα (10) ώρες δεν εξαντληθούν 
µέσα στη διάρκεια του µήνα, τότε οι εναποµείνασες ώρες δεν µεταφέρονται στον 
επόµενο µήνα. Τις επίσηµες αργίες ή ώρες εκτός των εργάσιµων θα υπάρχει 
προσαύξηση 10% στη χρέωση ανά ώρα. 

 

Άρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
 
7.1. 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. 
7.2  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: 
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• 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 8: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Ο Εργοδότης αναγνωρίζει ότι η εφαρµογή ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Πρόνοιας 
Ε∆Ε 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 9: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
 
9.1 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. 
9.2 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 
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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.   
9.3 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.  
9.4 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 10: 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 11: 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 12: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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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.  

 
ΑΡΘΡΟ 13: 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 
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