
   

                                                                           ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

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

I.       Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «ΤΑΜΕΙΟ»), 

       & 
II.   Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει στην Ν. Ιωνία  επί 
της οδού ∆ωδεκανήσου, αριθµός 14 και Ικονίου, τηλ. 210 2713970 & fax :210 2779542  µε Α.Φ.Μ. 094110679  και 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟ Πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής,  
κατόχου του υπ’ αριθµ. ……….  ∆ελτίου Ταυτότητας, εκδοθέν από το ……….. (στο εξής θα αποκαλείται «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»), 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

                                                                           
1. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει, νόµιµα, εξασφαλίσει κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό και προσωπικό που συνιστούν Κέντρο 

Λήψης και  Επεξεργασίας  Σηµάτων  που  αποστέλλονται  από  εγκατεστηµένα  συστήµατα,  µέσω τερµατικού 
επιλογέα  που   αυτά  διαθέτουν. Οι υπηρεσίες του θα παρέχονται στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών ,διεύθυνση 
Σωκράτους,αριθ.53,πόλη Αθήνα ,Τ.Κ. 10431 (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5296122,κα Σπιχοπούλου  Έλενα). 

             
             Με  τη  σύµβαση  αυτή,  ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει  την υποχρέωση, έναντι   ετήσιας  συνδροµής 164,00 €   

πλέον  του νοµίµου ΦΠΑ,  να  ενηµερώνει   τηλεφωνικά,  την  Αστυνοµική  Αρχή ή Πυροσβεστική   Υπηρεσία ή 
οποιοδήποτε  από  τα  κατωτέρω  πρόσωπα  που υπέδειξε το «ΤΑΜΕΙΟ», εφόσον λάβει σήµα συναγερµού, 
διάρρηξης, ληστείας, προερχόµενο από το σύστηµα  ασφαλείας  που  το «ΤΑΜΕΙΟ» έχει  εγκατεστηµένο  στον  πιο  
πάνω  χώρο.  Έναρξη  των υπηρεσιών της αναδόχου εταιρείας  συµφωνείται να  γίνει  από  01.01.2014. 

 
2. Το ΤΑΜΕΙΟ υποδεικνύει  τα  παρακάτω  πρόσωπα  και τους αντίστοιχους αριθµούς τηλεφωνικής κλήσης  που  κατά 

σειρά προτεραιότητας θα καλούνται από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» σε περίπτωση  ανάγκης για ενηµέρωση. Η διεκπεραίωση 
κλήσης µε οποιοδήποτε  από  τα πρόσωπα που αναγράφονται συνιστά και πλήρη εκπλήρωση υποχρέωσης, εκ 
µέρους του  «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 

 

Α) ΜΑ∆ΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλ.   Β) ΣΤΑΜΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Τηλ.   

Γ) ΣΠΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Τηλ.  ∆)  Τηλ.  

Ε)  Τηλ.  Ζ)  Τηλ.  

Η)  Τηλ.  Θ)   Τηλ.  
 
3. Το ποσό της πιο πάνω ετήσιας συνδροµής, για το οποίο ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα εκδίδει Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

µε ΑΦΜ 094110679,  ∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ προσαυξηµένο µε το αντίστοιχο ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από το 
«ΤΑΜΕΙΟ», ανά έτος. Καθυστέρηση καταβολής του πάνω από 60 µέρες, συνεπάγεται αυτοµάτως την παραίτηση του 
«ΤΑΜΕΙΟΥ» από κάθε δικαίωµά του, που απορρέει από  αυτή τη σύµβαση. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» διατηρεί το δικαίωµα 
κατ' έτος αναπροσαρµογής του ποσού αυτού µετά από σύµφωνη γνώµη και του «ΤΑΜΕΙΟΥ». 

 
4. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ευθύνεται, συµβατικά, σε όλη  τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, µόνο  για  τη θετική ζηµιά που θα 

υποστεί το ΤΑΜΕΙΟ (Συνδροµητής), µέχρι ανώτατου ποσού 7.336,75 €, οφειλόµενης αποκλειστικά  στην υπαίτια 
παράλειψη ενηµέρωσης της Αστυνοµικής Αρχής ή ενός από  τα  παραπάνω  πρόσωπα  που  υπέδειξε  ο  
Συνδροµητής,  εφόσον το  Κέντρο  του  έλαβε  αποδεδειγµένα σήµα προερχόµενο από το σύστηµα ασφαλείας του 
Συνδροµητή. Κάθε περαιτέρω συµβατική ευθύνη αποκλείεται. 

 
5.        ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

5.1 Το «ΤΑΜΕΙΟ» για κάθε πληροφορία µπορεί να επικοινωνεί µε το Κέντρο Λήψης και  Επεξεργασίας  Σηµάτων στα 
τηλέφωνα 210-3425002, χρησιµοποιώντας τον ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ που του δόθηκε. Είναι απολύτως υπεύθυνος 
τόσο για την ΑΠΟΡΡΗΤΗ χρήση αυτού του κωδικού, όσο και για όποια άλλη από τις λεπτοµέρειες του παρόντος, 
καθώς και για την εφ’ εξής ισχύ των σχετικών µε το σύστηµα στοιχείων που αναγράφει η παρούσα. Το «ΤΑΜΕΙΟ» 
αναλαµβάνει την υποχρέωση: (α) να επιτρέπει και να διατηρεί ενδεικτικά σήµατα των υπηρεσιών του 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» στον χώρο του οικήµατος (β) να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση, ενηµέρωση και πληροφορία 
στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», για την καλύτερη άσκηση των υπηρεσιών της (γ) να τηρεί τις εκάστοτε οδηγίες, που ο 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» του απευθύνει, σχετικά µε το αντικείµενο της παρούσας, διότι σε αντίθετη περίπτωση ο 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν θα ευθύνεται για ζηµιά που ήθελε προκύψει από την µη τήρηση αυτών. 

 
5.2 Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης προς αποζηµίωση του «ΤΑΜΕΙΟΥ», που επαναλαµβάνεται ότι 

δηµιουργείται µόνο υπό τις προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγράφου «4» στις εξής περιπτώσεις: α) Παράλειψη 
έγγραφης (επιστολή, fax, ή e-mail) ενηµέρωσής της από µέρους του «ΤΑΜΕΙΟΥ», εντός αποκλειστικής προθεσµίας 



   

24 ωρών από το χρόνο του συµβάντος για το οποίο αξιώνει αποζηµίωση. β) Μη εκπλήρωση των ληξιπρόθεσµων 
οικονοµικών υποχρεώσεων του «ΤΑΜΕΙΟΥ», µέχρι το χρόνο του συµβάντος. γ) Μη καλή λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κόµβων. δ) ‘Ύπαρξη ανωτέρας βίας ή τυχαίου συµβάντος  µη δυνάµενου να 
αποτραπεί µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης. 

 
5.3 Ρητά συµφωνείται, ότι τα µηχανογραφικά αντίγραφα ή αποσπάσµατα ή εν γένει απεικονίσεις δεδοµένων, που 

παρήχθησαν µε ηλεκτρονικό τρόπο, κατά τη λειτουργία του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων από 
εγκατεστηµένα συστήµατα ασφαλείας, που έχουν συνδεθεί µ’ αυτό,  µέσω τερµατικού  επιλογέα,  που   αυτά  
διαθέτουν, αποτελούν πλήρη απόδειξη κατ’ άρθρα 444 §3 και 448 §2 ΚΠολ∆  για τα γεγονότα, που αναγράφουν 
και τις εν γένει απεικονίσεις δεδοµένων, που εµφανίζουν, επιτρεποµένης όµως της ανταπόδειξης 

 
5.4 Χρόνος ισχύος της συµβάσεως αυτής ορίζεται το (1) ένα έτος. από 1/1/2014 – 31/12/2014. Μετά την 

προβλεπόµενη λήξη του, µπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόµη χρόνο, εφ’ όσον δεν καταγγελθεί εγγράφως από 
οποιονδήποτε συµβαλλόµενο ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» διατηρεί 
το δικαίωµα να την διακόψει οποτεδήποτε µε προ µηνός έγγραφη ειδοποίηση προς το «ΤΑΜΕΙΟ». 

 
5.5  Αρµόδια δικαστήρια προς επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε την σύµβαση αυτή, που διέπεται από τις διατάξεις 

των άρθρων 361, 287, 288 Α.Κ. είναι αυτά των Αθηνών. Κάθε προηγούµενη γραπτή ή προφορική συµφωνία των 
συµβαλλοµένων παύει να ισχύει από της υπογραφής του παρόντος.  

 
  

6.     Η έγκριση της απευθείας ανάθεσης στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» και της σύναψης σχετικής σύµβασης εγκρίθηκε  µε την    
απόφαση επί του 10ου θέµατος της υπ’αριθµ. 262ης/28.11.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: ΒΛ0ΧΟΡΕ1-
ΥΤΛ) 

 
7.  Η  υπ’ αριθµ.389 και µε ηµεροµηνία 10.10.2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν για την 

πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ έτους 2013 για την παρακολούθηση του συστήµατος πυρανίχνευσης του κτηρίου για λόγους ασφαλείας,  
η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 389 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.  
(Α∆Α:ΒΛ1ΟΟΡΕ1-ΕΘΙ) 

 
 Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν 

ένα ο καθένας από τους συµβαλλόµενους και ένα παρέµεινε στο αρχείο του Τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
                                                                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 

   Για το «ΤΑΜΕΙΟ»                                                   Για τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                                Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
          (Σφραγίδα - Υπογραφή)        ( Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 
 
 
          

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ               ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
   

 
Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 
 
 
      
 


