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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ EUROVALUE SCAN COIN 1510  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα την 06/05/2015,  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 ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Χ. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), που εδρεύει στην Καλλιθέα  Αττικής, επί της οδού  ∆ελφών 3,               
Τ.Κ. 176 76, τηλ. 210 9573090, µε Α.Φ.Μ: 094144996 της ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροσωπείται 
νόµιµα (σύµφωνα µε το από 30/6/2011 πρακτικό ΓΣ και το από 30/6/2011 πρακτικό του  ∆Σ της 
Εταιρείας – ΦΕΚ 6365/13-7-2011 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), από τον κ. Χαράλαµπο Θεοδόση του 
∆ιονυσίου, Πρόεδρο – εντεταλµένο σύµβουλο, κάτοικο *. *******, επί της οδού ******** ****** ***, µε 
Α.Φ.Μ. *********, της ∆.Ο.Υ. *. ******* και ∆.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», που είναι και η  προµηθεύτρια, εταιρεία, µιας (1) µηχανής 
καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων, τύπου EUROVALUE  SCAN COIN 1510, εγκατεστηµένης στο Ταµείο  
της Κεντρικής Υπηρεσίας  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. έχει δεσµευτεί ήδη µε την από το έτος 2006 
προσφορά προµήθειας, που είχε υποβάλει στο ΤΣΜΕ∆Ε,  ότι µετά το πέρας της 12µηνης εγγύησης και 
της αρχικής, ετήσιας περιόδου δωρεάν συντήρησης, θα  αναλάµβανε την ετήσια προληπτική και 
επανορθωτική συντήρηση της µηχανής, µετά των ανταλλακτικών, µέσω αυτόµατα ανανεωνόµενης 
σύµβασης και αρχικό κόστος 30,00 € / τρίµηνο ή 120,00€ /έτος πλέον ΦΠΑ .   

Στο κόστος αυτό θα υπήρχε ετήσια αναπροσαρµογή, κατά το 100% του τιµαρίθµου.  
 
Ο συµβαλλόµενος ως «Πελάτης», χρησιµοποιεί την ως άνω µηχανή καταµέτρησης, η οποία βρίσκεται 
εγκατεστηµένη στο Ταµείο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε επί της οδού 
Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα. 
 
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 τη σύναψη σύµβασης συντήρησης µηχανής 
γραµµατοσήµανσης & µηχανής καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων, 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 απόφαση επί του 4
ου

 θέµατος της 341
ης

/26-3-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Α.∆.Α : 
7373ΟΡΕ1-Μ6Θ, περί απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία Χ. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), της ετήσιας συντήρησης µιας (1) µηχανής καταµέτρησης 
χαρτονοµισµάτων τύπου  EUROVALUE  SCAN COIN 1510, εγκατεστηµένης στο Ταµείο  της κεντρικής 
υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

3. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 248801/3-11-2014 προσφορά της «Εταιρείας», 
 
ο «Πελάτης» αναθέτει στην «Εταιρεία» και αυτή αποδέχεται και αναλαµβάνει την πλήρη τεχνική 
εξυπηρέτηση, της µηχανής καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων τύπου SCAN COIN 1510 EUROVALUE, που 
είναι εγκατεστηµένη στον 1

ο
 όροφο (κεντρικό ταµείο) του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, στην Αθήνα.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αµοιβή της «Εταιρείας» για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ανωτέρω µηχανής 
ανέρχεται στο ποσό των 137,26 € ετήσια ή 34,315 € ανά τρίµηνο, πλέον ΦΠΑ.  
 
Η χρέωση του «Πελάτη» θα γίνεται ανά τρίµηνο,  µε την έκδοση του  προβλεπόµενου από τον νόµο 
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παραστατικού. 
 
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. 
 
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.  
 
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». 
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  
 
Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από τον 
«Πελάτη» τµηµατικά (ανά τρίµηνο), 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.  
 

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 ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε ειδοποίηση του «Πελάτη» περί βλάβης ή 

ανωµαλίας λειτουργίας της µηχανής. 
 

2. Η «Εταιρεία» υποχρεούται, µέσω του   ειδικευµένου προσωπικού της, να προβαίνει σε προληπτική 
συντήρηση της µηχανής, 4 φορές το χρόνο και σε επανορθωτική συντήρηση αυτής ή µε επίσκεψη 
αρµόδιου τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης της στη κεντρική υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε 
στην Αθήνα ή στα εργαστήριά της, όπου θα µεταφέρεται  από τη συντηρήτρια,  µετά από έγκαιρη 
ειδοποίηση του πελάτη. Σε περίπτωση εκτεταµένης βλάβης, η µηχανή θα αντικαθίσταται µετά την 
πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης. Η συντήρηση παρέχεται από ∆ευτέρα µέχρι 
Παρασκευή, κατά τις εργάσιµες ώρες (08:00 π.µ. – 16:00 µ.µ.), µε χρόνο ανταπόκρισης 4 ωρών.  

 
3. Η «Εταιρεία» υποχρεούται να αποκαθιστά δωρεάν οποιαδήποτε ανωµαλία προκληθεί στην οµαλή 

λειτουργία της µηχανής, από ελλιπή ή λανθασµένη επέµβαση των τεχνικών της κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της προληπτικής συντήρησης. 

 
4. Η «Εταιρεία» απαλλάσσεται των ευθυνών της σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των όρων της 

παρούσας σύµβασης εξαιτίας ανωτέρας βίας, κοινωνικών διαταραχών, σοβαρών συµβάντων 
(σεισµών, απεργιών, πολέµου, πυρκαγιών κ.λ.π.) 

 
5. Στις υποχρεώσεις συντήρησης της «Εταιρείας», δεν περιλαµβάνεται η δωρεάν αποκατάσταση 

ανωµαλιών, που προέρχονται από "µη καλή χρήση" του συστήµατος (πτώσεις, πτώσεις αντικειµένων, 
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υγρών κ.λ.π.), από "λάθη χειρισµού" και χρήση ανταλλακτικών, που δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

 
6. Η «Εταιρεία»  δεν βαρύνεται για οποιαδήποτε ανωµαλία, βλάβη ή ζηµιά που θα προκύψει µε την 

επέµβαση αποκατάστασής της, από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή τρίτο πρόσωπο και αυτή παύει να έχει 
οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 
 

7. Η «Εταιρεία» υποχρεούται να πραγµατοποιεί στη µηχανή, όλες τις τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες θα 
χαρακτηρίζονται από τον Κατασκευαστή σαν ‘’Υποχρεωτικές Τροποποιήσεις’’ χωρίς καµία επιβάρυνση 
του «Πελάτη». 

 
8. Η «Εταιρεία» υποχρεούται, τριάντα ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης, να ειδοποιήσει τον 

«Πελάτη» για την ανανέωση ή µη 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.  

 
9. Η «Εταιρεία» µε την υπ΄ αριθµ  πρωτ. ΕΤΑΑ: 248801/3-11-2014 προσφορά της, έχει δεσµευτεί για το 

κόστος παροχής των ως άνω υπηρεσιών, έναντι του ποσού των 137,26 € ετησίως ή 34,315 € ανά 

τρίµηνο πλέον ΦΠΑ.   

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 

 
1. Η παρούσα σύµβαση τεχνικής συντήρησης, αναφέρεται στη µηχανή καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων 

τύπου  EUROVALUE  SCAN COIN 1510, που είναι εγκατεστηµένη στο Ταµείο  της Κεντρικής 
Υπηρεσίας  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
 

2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της µηχανής, σύµφωνα  µε τις εκάστοτε παρεχόµενες 

οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ) από την «Εταιρεία».  
 
6. Ο «Πελάτης» βαρύνεται µε όλα τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών,  εφόσον η 

βλάβη έχει προέλθει από αµέλεια του, είτε από εσκεµµένη πράξη ή από παράλειψη του, ή και εάν η 
µηχανή έχει τροποποιηθεί ή επισκευασθεί από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα από την «Εταιρεία», καθώς 
και εάν έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά ή ανταλλακτικά µη εγκεκριµένα από την «Εταιρεία». 

 
7. 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. 

 
8. Ο «Πελάτης» είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στους εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς, το σύστηµα για 

συντήρηση, τις µέρες και ώρες επίσκεψής τους, χωρίς καµία καθυστέρηση. Ο «Πελάτης» υποχρεούται 
ακόµα να υπογράφει τα δελτία προληπτικής ή επανορθωτικής συντήρησης, τα οποία θεωρούνται και 
ως µόνα αποδειχτικά στοιχεία προσφεροµένων υπηρεσιών. 
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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 σύµβαση. 
 
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.) 
 

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. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

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

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  Χ. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ 

Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 

  

     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


