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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα την  27/4/2015,  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, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 µε ΑΦΜ: 998146384 και ∆.Ο.Υ.: ∆’ (ΙΑ’) 
ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Πλιάκη Στυλιανό, Πρόεδρο του ∆.Σ. (καλούµενο στο 
εξής για συντοµία «Πελάτης») και  

 
Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε. (Μηχανές, Συστήµατα 

& Υπηρεσίες Αυτοµατισµού Γραφείου & Πληροφορικής), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  
∆εληγιώργη 55-59, Τ.Κ. 104 37, τηλ. 210 5249981 - 5, fax 210 5232565, µε Α.Φ.Μ: 095054210,  της 
∆.Ο.Υ: ΣΤ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ 60/1998 πρακτικό της 
έκτακτης ΓΣ των εταίρων της εταιρείας (ΦΕΚ 8173/16-10-1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ,)  από τους κ.κ. α) 
Μιχαήλ Γιαννούλη του ∆ηµητρίου εντεταλµένο υπάλληλο της εταιρείας, κάτοικο ***********, επί της οδού 
********* **,  Τ.Κ. *** **, µε ΑΦΜ ********* και ∆.Α.Τ. µε στοιχεία *  ******/**-**-**** και β) Μερόπη 
Παναγιωτοπούλου του Ιορδάνη, εταίρο της εταιρείας, κάτοικο *******, επί της οδού Τοµπάζη **-**, Τ.Κ. 
*** **, µε ΑΦΜ ********** και ∆.Α.Τ. µε στοιχεία ** ******/**-**-****, καλούµενη στο εξής για συντοµία 
«Εταιρεία»,  

   
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η συµβαλλόµενη ως «Εταιρεία», η οποία είναι και η προµηθεύτρια, εταιρεία ενός αυτόµατου συστήµατος 
γραµµατοσήµανσης, τύπου ΡΒΕ681/Ε666/Β96Β, αποτελούµενου από τρία τµήµατα δηλ. αυτόµατο τροφοδότη - 
µηχανή ταχυδροµείου και µετρητή ταχυδροµικών τελών, το οποίο έχει εγκατασταθεί από τις 4/11/1994, στο χώρο 
του Τµήµατος Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας, της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α. όπου λειτουργεί έως και σήµερα και εξυπηρετεί τις ανάγκες ταχυδροµικών αποστολών.  

Για το ως άνω αυτόµατο σύστηµα γραµµατοσήµανσης, αµέσως µετά τη λήξη της εγγύησης και της δωρεάν 
περιόδου συντήρησης, έχει ήδη από τις 02.021996 υπογραφεί,  µεταξύ της συµβαλλόµενης «Εταιρείας» και του 
ΤΣΜΕ∆Ε, σύµβαση τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης (επίπεδο Γ) Νο 95/142, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.   

Με την παρούσα σύµβαση και σύµφωνα µε: 
1. Την µε αριθµό πρωτ. 3021/15.01.2015 (Α∆Α: 64ΟΩΟΡΕ1-6Γ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για 

δέσµευση δαπάνης ύψους 872,32 €, για την σύναψη  σύµβασης συντήρησης µιας µηχανής 
γραµµατοσήµανσης και µιας µηχανής καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων των Τοµέων Μηχανικών & 
Ε∆Ε, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
Ε.∆.Ε. - K.A.E.: 0889.000, Οικ. Έτους 2015 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ΚΣ»  

2. Την µε αριθµό πρωτ. 3046/15.01.2015 (Α∆Α: 6ΣΘ9ΟΡΕ1-ΞΡΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για 
δέσµευση δαπάνης ύψους 555,00 €, για την ανανέωση ετήσιας σύµβασης συντήρησης του αυτόµατου 
συστήµατος γραµµατοσήµανσης των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. - K.A.E.: 0889.000, Οικ. Έτους 
2015 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ΚΣ»  

3. Την απόφαση επί του 5
ου

 θέµατος της 341
ης

/26-3-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Α.∆.Α : 
6ΨΡΖΟΡΕ1-ΥΙΟ, περί απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε., της 
ετήσιας συντήρησης του αυτόµατου συστήµατος γραµµατοσήµανσης, της κεντρικής υπηρεσίας των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

4. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 29035/27-1-2015 προσφορά της «Εταιρείας», 
 

ο «Πελάτης» αναθέτει στην «Εταιρεία» και αυτή αποδέχεται και αναλαµβάνει την τεχνική εξυπηρέτηση 
(προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών) και την υποστήριξη λειτουργίας (παροχή 
συµβουλών χρήσης), του συστήµατος γραµµατοσήµανσης τύπου Pitney Bowes – PB 
E681/E666/B96B, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Τµήµα Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας στον 
3
ο
 όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού 

Κολοκοτρώνη 4, στην Αθήνα. Το εν λόγω σύστηµα αποτελείται από τρία µέρη, όπως αυτά αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «Πίνακας Αντικειµένων και Τιµών». Τα µέρη αυτά του συστήµατος  
εφεξής και για χάρη συντοµίας, θα ονοµάζονται η «Μηχανή», είτε η αναφορά γίνεται στο σύνολο του 
συστήµατος, είτε στα επί µέρους τµήµατα του.  
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. Η αµοιβή της «Εταιρείας» για τη τεχνική εξυπηρέτηση και την υποστήριξη λειτουργίας  του ανωτέρω 
συστήµατος, καθορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ - «Πίνακας Αντικειµένων και Τιµών» 
(Ισχύουσες τιµές από 31.12.2014), για κάθε ένα από τα τρία (3) τµήµατα του ως εξής: 
Α) Για τον αυτόµατο τροφοδότη Ε681: Στο ποσό των 11,95 € µηνιαία πλέον ΦΠΑ, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 
Β) Για τη µηχανή ταχυδροµείου Ε666: Στο ποσό των 18,35 € µηνιαία πλέον ΦΠΑ, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 
Γ) Για το µετρητή ταχυδροµικών τελών Β96Β: Στο ποσό των 28,80 € µηνιαία πλέον ΦΠΑ, για το 

διάστηµα από 15.10.2015 µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. (Το τµήµα αυτό καλύπτεται µε 
ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας έως και 14.10.2015, λόγω πρόσφατης αντικατάστασης του).  

Ήτοι το συνολικό µηνιαίο τίµηµα για τη παροχή των ως άνω υπηρεσιών, θα ισούται για τη 
περίοδο από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και 14.10.2015 µε 30,30 € πλέον 
ΦΠΑ, ενώ από 15.10.2015 και έως τη λήξη της παρούσας,  το συνολικό µηνιαίο τίµηµα θα 
είναι ίσο µε 59,10 € πλέον ΦΠΑ.  

Tο ανωτέρω ποσό,  µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από τον «Πελάτη» 
τµηµατικά (ανά εξάµηνο), βάσει των υποβαλλόµενων τιµολογίων, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες 
συµβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής, από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
2. Στην τιµή χρέωσης περιλαµβάνεται ο χρόνος και τα έξοδα µετάβασης, παραµονής και επιστροφής 

του ή των εντεταλµένων της «Εταιρείας», εφόσον η «Μηχανή» βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι 
(20) χλµ από την έδρα της. 

3. Τυχόν άρνηση του «Πελάτη» να επιτρέψει στην «Εταιρεία» να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της,  
µέσα στην ετήσια περίοδο διάρκειας της σύµβασης αυτής, σε καµιά περίπτωση δεν τον 
απαλλάσσει της υποχρέωσης καταβολής όλου του τιµήµατος της ετήσιας περιόδου στην 
«Εταιρεία». ∆ιότι η τελευταία θα έχει ήδη υποστεί, τις σχετικές δαπάνες αγοράς αποθεµάτων 
ανταλλακτικών και εργαλείων, όπως και απόκτησης και διατήρησης ειδικευµένου προσωπικού, για 
την ετοιµότητα παροχής της τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης.  

4. Με το παρόν συµφωνείται ρητά, ότι δεν επιτρέπεται παρακράτηση του τιµήµατος ή συµψηφισµός 
αυτού µε αµφισβητούµενες απαιτήσεις του «Πελάτη» κατά της «Εταιρείας» . Αµφισβητήσεις που 
τυχόν θα υπάρξουν για το τιµολόγιο, πρέπει να υποβληθούν γραπτά στην «Εταιρεία», το αργότερο 
µέσα σε οκτώ (8)ηµέρες από τη λήψη του τιµολογίου 

5. Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται από τον «Πελάτη» το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από 
την έκδοσή τους. Η έκδοση των τιµολογίων θα γίνεται στο χρονικό διάστηµα που έχει συµφωνηθεί 
κατά τα ανωτέρω, µεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη». Η µη εξόφληση των τιµολογίων της 
«Εταιρείας» εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιτρέπει στην «Εταιρεία» τη διακοπή της 
παροχής ανταλλακτικών, υλικών και εν γένει υπηρεσιών προς τον «Πελάτη» µέχρι την εξόφληση των 
απαιτήσεων της. 

6. Την «Εταιρεία» εκτός της παρακράτησης φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία των τιµολογίων, για 
παροχή υπηρεσιών, θα βαρύνει και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια  της 
παρούσας σύµβασης.  

7. Οι τυχόν  κρατήσεις (πλην του φόρου 8%), θα περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία και θα 
βαρύνουν την «Εταιρεία», ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον «Πελάτη». 

8. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, η «Εταιρεία» οφείλει να προσκοµίσει στο Λογιστήριο του «Πελάτη» τα 

εξής: 

Α)  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
Γ) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
∆) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια της «Εταιρείας» είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 
Α.Φ.Μ.: 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ  
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ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται ετήσια, µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία 
υπογραφής της. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
1. Η «Εταιρεία»   οφείλει να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, δηλ. να λιπαίνει, να ρυθµίζει 

και να ελέγχει την «Μηχανή», τόσες φορές τον χρόνο,  όσες καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ στον 
«Πίνακα Αντικειµένων και Τιµών» και στη στήλη «Πληθ. Προγρ. Συντ.» παρέχοντας ταυτόχρονα και τα 
σχετικά υλικά λίπανσης και καθαρισµού. Οι ως άνω εργασίες θα πραγµατοποιούνται στην έκταση που 
χρειάζεται.  

2. Η «Εταιρεία»   οφείλει να πραγµατοποιεί τόσες επί πλέον επισκέψεις, όσες θα χρειάζεται για ρύθµιση 
της «Μηχανής» και  αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας της, χωρίς επιπλέον χρέωση για 
τον «Πελάτη» και µέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας της «Εταιρείας», ήτοι από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή, τις εργάσιµες µέρες, µεταξύ των ωρών 8.00 έως 16.00. 

 Το ωράριο αναγγελίας βλαβών στην «Εταιρεία», είναι από 9.00 έως 15.00,  ∆ευτέρα έως Παρασκευή- 
εργάσιµες µέρες 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της «Εταιρείας» σε κλήση για βλάβη, ορίζεται στις 12 εργάσιµες ώρες από την 
αναγγελία της. 

Ο χρόνος αποκατάστασης συνήθους βλάβης, ορίζεται στις 24 εργάσιµες ώρες από την άφιξη του 
εντεταλµένου της «Εταιρείας». 

3.  Η «Εταιρεία» οφείλει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της για προληπτική συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών, να τοποθετεί στη «Μηχανή» όλα τα υπό αντικατάσταση ανταλλακτικά 
(καινούρια ή λειτουργικά αντίστοιχα µε αυτά), τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση, χωρίς χρέωση του 
«Πελάτη», υπό τον όρο ότι η καταστροφή ή η φθορά αυτή προήλθε από την κανονική και καλή χρήση 
της «Μηχανής». Τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται ανήκουν στην «Εταιρεία». 

4.  Η «Εταιρεία»   οφείλει να παρέχει τις τεχνικές συµβουλές που θα της ζητάει ο «Πελάτης», για την 
από µέρους του χρησιµοποίηση της «Μηχανής», σύµφωνα µε τον προορισµό χρήσης της από τον  
Κατασκευαστικό Οίκο. 

5. Προϋπόθεση των ως άνω υποχρεώσεων της «Εταιρείας» είναι ότι, κάθε βλάβη και ανωµαλία 
λειτουργίας της «Μηχανής», πρέπει αµέσως µε την εµφάνιση της, να αναφέρεται στην «Εταιρεία». Η 
υποχρέωση της «Εταιρείας» δεν ισχύει αν ο «Πελάτης», χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της 
«Εταιρείας», προχωρήσει ο ίδιος σε επισκευές ή επιτρέψει αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Παρεπόµενες 
απαιτήσεις του «Πελάτη» κατά της «Εταιρείας» αποκλείονται ρητά. 

6. Η ευθύνη της «Εταιρείας» για εσφαλµένη ή πληµµελή τυχόν εκτέλεση των υπηρεσιών της τεχνικής 
εξυπηρέτησης, την οποία παρέχει µε βάση τη σύµβαση αυτή, όπως επίσης και για βλάβες που 
πιθανόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τεχνικής εξυπηρέτησης, περιορίζεται 
στην χωρίς χρέωση του «Πελάτη» αποκατάσταση των ελλείψεων και βλαβών της «Μηχανής», οι 
οποίες αποδεδειγµένα προήλθαν από υπαιτιότητα της «Εταιρείας» ή εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου της.  

7. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις της «Εταιρείας», η αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
που προέρχονται από την µη κανονική και καλή χρήση της «Μηχανής», από σφάλµατα στον χειρισµό, 
από υπερβολική χρήση και φόρτωση, από ελλιπή φροντίδα για την λειτουργία (όπως π.χ. ελλιπής 
καθηµερινός καθαρισµός ) της «Μηχανής», από χρησιµοποίηση ακατάλληλων µέσων  εργασίας (όπως 
π.χ. µελάνι, φάκελος κλπ), τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, από 
τη µη τήρηση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας και χρήσης (ειδικά συνθήκες που δεν 
ανταποκρίνονται στα καθορισµένα όρια για τις συνθήκες εγκατάστασης π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, 
σκόνη, κλπ, συνθήκες λειτουργίας π.χ. φορτίο, κλπ), από σύνδεση µε την «Μηχανή», ακατάλληλων 
επιπλέον συσκευών από πυρκαγιά, από πληµµύρα, από δυστυχήµατα και γενικά ανωτέρα βία. Το ίδιο 
ισχύει και για αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από επέµβαση µη εξουσιοδοτηµένων 
προσώπων. 

8. Η παρούσα σύµβαση τεχνικής εξυπηρέτησης δεν συµπεριλαµβάνει επίσης τις παρακάτω 
υπηρεσίες, υλικά και ανταλλακτικά :  

α) προσθήκη µελάνης ( εκτός από τις τακτικές επισκέψεις του µηχανικού κατά τη τακτική συντήρηση), 
β) προµήθεια και αντικατάσταση βοηθητικών παρελκόµενων, όπως καλύµµατα, κλπ,  
γ) προµήθεια αναλωσίµων υλικών λειτουργίας, όπως µελάνης, κλπ,  
δ) προµήθεια αναλωσίµων υλικών προσδιορισµένου κύκλου ζωής, όπως πχ λεπίδες κοπής, ελαστικά 

ρολά τροφοδοσίας, ιµάντες κλπ,  
ε)προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών τρόπου και βαθµού χρήσης, όπως πχ κινητήρες ισχύος, 

PROM προγραµµάτων, αυτοτροχιζόµενα µαχαίρια κοπής, κλπ. 
9. Επίσης η σύµβαση αυτή δεν συµπεριλαµβάνει την εκτέλεση ολικής ή µερικής ανακατασκευής της 
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«Μηχανής» (rebuild) καθώς και τη γενική ανακαίνιση ( overhaul). 
10. Η «Εταιρεία»  έχει υποχρέωση να αναγγέλλει έγκαιρα γραπτά ή τηλεφωνικά στον «Πελάτη» τον 

χρόνο επίσκεψης των εντεταλµένων της. 
11. Η «Εταιρεία» υποχρεούται, τριάντα ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης, να ειδοποιήσει τον 

«Πελάτη» για την ανανέωση αυτής. Το ύψος της αναπροσαρµογής της συµβατικής αξίας, δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 100% του τιµαρίθµου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο «Πελάτης» δικαιούται να λύσει τη 
σύµβαση µονοµερώς, µετά από έγγραφη ειδοποίηση, που θα κοινοποιήσει στην «Εταιρεία» πριν από 
τη λήξη της.  

12. Η «Εταιρεία» µε την υπ΄ αριθµ  πρωτ. ΕΤΑΑ: 29035/27-1-2015 προσφορά της, έχει δεσµευτεί για το 
κόστος παροχής των ως άνω υπηρεσιών, µε συνολικό µηνιαίο τίµηµα, για τη περίοδο από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,  έως και 14.10.2015, ίσο  µε 30,30 € πλέον ΦΠΑ, ενώ 
για ο διάστηµα από 15.10.2015, έως τη λήξη της παρούσας, το συνολικό µηνιαίο τίµηµα θα 
διαµορφωθεί στα 59,10 € πλέον ΦΠΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 

   
Η παρούσα σύµβαση τεχνικής συντήρησης αναφέρεται στο αυτόµατο σύστηµα γραµµατοσήµανσης 
τύπου Pitney Bowes – PB E681/E666/B96B,του Τµήµατος Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.  
1. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µόνο την «Εταιρεία» για την αποκατάσταση των 

βλαβών και την συντήρηση της «Μηχανής.  
2. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να διαθέτει την «Μηχανή» στα εντεταλµένα πρόσωπα της 

«Εταιρείας», αµέσως µε την άφιξη τους,  για την εκτέλεση της συντήρησης και των εργασιών 
επισκευής. Επίσης είναι υποχρεωµένος να υπογράφει τα δελτία προληπτικής ή επανορθωτικής 
συντήρησης, τα οποία θεωρούνται και ως µόνα αποδειχτικά στοιχεία των προσφεροµένων 
υπηρεσιών.  

3. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να επιτρέπει τη µεταφορά της «Μηχανής», µε δική του ευθύνη και 
δαπάνη, στις εγκαταστάσεις της «Εταιρείας», όποτε αυτό  κρίνεται αναγκαίο, λόγω της κατάστασης 
λειτουργίας της «Μηχανής» ή της φύσης της εργασίας, που είναι ανάγκη να γίνει σ΄ αυτήν.  

4. Ο «Πελάτης»  υποχρεούται να ειδοποιεί αµέσως την «Εταιρεία» για κάθε ανωµαλία ή βλάβη που θα 
παρουσιασθεί. Οποιαδήποτε ανωµαλία ή ζηµιά, προκύψει µε την επέµβαση αποκατάστασής της από 
τον ίδιο τον «Πελάτη» ή τρίτο πρόσωπο, δεν βαρύνει την «Εταιρεία» ή οποία παύει να έχει 
οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

5. Σε περίπτωση όµως που ο «Πελάτης» αποξενωθεί από τη πιο πάνω µηχανή, µε οποιοδήποτε τρόπο, 
(π.χ. πώληση, εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσεως σε τρίτους, κατάσχεση κ.λ.π.), η παρούσα 
σύµβαση παύει να ισχύει από τον χρόνο της αποξένωσης και ο «Πελάτης» οφείλει να καταβάλλει το 
προβλεπόµενο - σύµφωνα µε το άρθρο 2-  ποσό για το δεδουλευµένο διάστηµα. 

6. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία της µηχανής, γείωση, 
παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας και χώρο προσπελάσεως σ' αυτήν. Επίσης οφείλει να µη τη  µετακινεί, 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του, παρά µόνον κατόπιν  ειδοποιήσεως της «Εταιρείας» 
τουλάχιστον προ 10 ηµερών, µε σκοπό όπως, ύστερα από την προειδοποίηση, αναλάβει αυτή µε 
δαπάνη του «Πελάτη» την µετακίνηση της  µηχανής, εκτός βεβαίως αν οι συµβαλλόµενοι 
αποφασίσουν εγγράφως διαφορετικά. Μετακίνηση σε άλλη πόλη έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία 
της παρούσας σύµβασης, εκτός εάν στη νέα πόλη υπάρχει εξουσιοδοτηµένος τεχνικός της «Εταιρείας» 
και συµφωνηθεί εγγράφως το νέο κόστος συντήρησης της µηχανής. 

7. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της µηχανής, σύµφωνα  µε τις εκάστοτε παρεχόµενες 
οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ) από την «Εταιρεία».  

8. Ο «Πελάτης» δεν µπορεί να κάνει ή να επιτρέπει µε οποιονδήποτε τρόπο ρύθµιση, συντήρηση, ή 
τροποποίηση της µηχανής, από πρόσωπα µη εξουσιοδοτηµένα από την «Εταιρεία», οφείλει δε να 
διατηρεί τις πινακίδες, ενδείξεις κλπ επί της µηχανής αναλλοίωτες. Σε αντίθετη περίπτωση, η παρούσα 
σύµβαση παύει να ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο «Πελάτης» έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µονοµερώς, σε περίπτωση 

παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από την «Εταιρεία», ειδοποιώντας αυτήν εγγράφως, ένα 
µήνα πριν.  

Αντιστοίχως, η «Εταιρεία» έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µονοµερώς, εάν ο 
«Πελάτης» δεν εξοφλεί τα τιµολόγια συντήρησης εντός του χρόνου που ορίζει η παρούσα. 

Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση 
της «Εταιρείας» προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 
µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 
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ΑΡΘΡΟ 7 – 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. Η «Εταιρεία» 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. Η «Εταιρεία» έχει υποχρέωση να µην κάνει γνωστά σε τρίτα πρόσωπα, εµπορικά µυστικά του  
«Πελάτη», τα οποία έµαθε κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης αυτής. 

4. 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. 

5. 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. 

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 δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο το 
Ελληνικό. 

7. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης αυτής δεν ισχύει, εάν δεν έχει γίνει εγγράφως και δεν έχει 
υπογραφεί από τους συµβαλλοµένους δεόντως. 

8. Αναπόσπαστο µέρος  της σύµβασης αυτής, αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ( µε ισχύουσες τιµές από 
31.12.2014) « Πίνακας αντικειµένων & τιµών», καθώς και η από 02.02.1996 «Σύµβαση Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης ( Επίπεδο Γ΄) Νο 95/142»,  µεταξύ του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και της «Εταιρείας» 

 
Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε και 

υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 
 

                                        
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ 
του  ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα 

Ε.Π.Ε. 
Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 

  
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 
 

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ KAI YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ!) No. 95/142 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α!  (Οι τιµές ισχύουν από 31.12.2014) 
 
 
 

1. Πίνακας Αντικειµένων και Τιµών. 

Α/Α Περιγραφή Είδους Τύπος 
Αριθµός  
Σειράς 

Ηµεροµηνία  
Παράδοσης 

Έναρξη 
Περιόδου  
Πληρωµής 

Πλήθος 
Προγρ/νων 
Συντηρήσεων 

Μ η ν ι α ί α  Χ ρ έ ω σ η 

Τιµή 
Μονάδας 

€ 

Πλήθος 
τεµαχίων 

Αξία 
€ 

1. Αυτόµατο σύστηµα 
Γραµµατοσήµανσης 

τύπου ΡΒ 
Ε681/Ε666/Β96Β 

E666  3664 04.11.94   01.01.15 1 59,10 
(1)

 1 59,10 
(1)

 

1.1. Αυτόµατος 
τροφοδότης 

Ε681 2845 04.11.94   01.01.15 (1) (11,95) (1)  

1.2. Μηχανή 
Ταχυδροµείου 

Ε666 3664 04.11.94   01.01.15 (1) (18,35) (1)  

1.3. Μετρητής 
Ταχ/κών  Τελών 

Β96Β 6859405 10.10.14 15.10.15 (1) (28,80) (1)  

 
(1): Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τον ΦΠΑ του τιµολογίου, που είναι 23% και επιβαρύνει τον "Πελάτη". 
 
Ωράριο εργασίας του "Εταιρείας": 8:00-16:00, ∆ευτέρα - Παρασκευή, τις εργάσιµες ηµέρες. 
Ωράριο αναγγελίας βλαβών: 9:00-15:00, ∆ευτέρα - Παρασκευή, τις εργάσιµες ηµέρες. 
 
2.   Χρόνος ανταπόκρισης της "Εταιρείας":   
2.1. Χρόνος ανταπόκρισης σε κλήση για βλάβη:  Μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιµες ώρες από την γραπτή 
αναγγελία. 
2.2. Χρόνος αποκατάστασης συνήθους βλάβης:  Μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες ώρες από την 
άφιξη του εντεταλµένου της "Εταιρείας".  
3. Πληρωµή:  Η πληρωµή της "Εταιρείας" θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαµήνου και µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την έκδοση σχετικού τιµολογίου της. 
 
Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A! αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης Τεχνικής Εξυπηρέτησης Νο. 
95/142, µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, από την µια πλευρά της ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ 
από την άλλη πλευρά του τέως ΤΣΜΕ∆Ε και νυν ΕΤΑΑ/Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε. 
 

 


