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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UNIT TAPE ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ BACKUP ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER (ΙΒΜ) ΤΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  ΤΟΥ ΕΤΑΑ  
 

Στην Αθήνα, σήμερα 2/11/2015, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
1) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» 

(Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης») 

& 
2) Αφετέρου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Καλλιρόης 98 & Τριβόλη, Τ.Κ. 11741, τηλ. 210-9002250, με Α.Φ.Μ. 094265075,  αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 661/28-11-2008 πρακτικό του Δ.Σ. από το 
μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. & Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας  κ. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του 
Πανάγου,  κάτοχο του Α.Δ.Τ. ** ******, που εκδόθηκε στις **.**.**** από το *.*. *************, (στο εξής θα 
αποκαλείται «Ανάδοχος»),  συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του σύμφωνα με :  

 Την απόφαση επί του 15ου θέματος της 367ης/30-09-2015, συνεδρίασης του Δ.Σ. του  Ε.Τ.Α.Α. με 
ΑΔΑ: 688ΕΟΡΕ1-ΙΥΩ, περί έγκρισης της ανάθεσης της προμήθειας- εγκατάστασης ενός tape unit, για τη 
λήψη backup, του κεντρικού server (IBM), των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, στην εταιρία BYTE 
COMPUTER ABEE, με το ποσό των 4.495,00 € πλέον ΦΠΑ ( ή συνολικά 5.528,85 €).  
 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 62427/16-9-2015, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 7193ΟΡΕ1-

ΩΙΠ, με την οποία δεσμεύτηκε ποσό ύψους 6.000,00 € με τον ΦΠΑ, στον ΚΑΕ 1281.000, του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2015, του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση 
της ως άνω προμήθειας (ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ003089606). 
 Το υπ΄αριθμ. 61822/14-9-2015 υπηρεσιακό σημείωμα – αίτημα του Τμήματος Υποστήριξης και 

Λειτουργίας Συστημάτων  της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΤΑΑ (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς 
Αιτήματος : 15REQ003089449). 
 Την υπ΄ αριθμ πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 64719/28-9-2015, σχετική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας BYTE 

COMPUTER ΑΒΕΕ.   
αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αναλαμβάνει το έργο της  προμήθειας και εγκατάστασης, ενός Tape 

Unit για τη λήψη backup του κεντρικού Server (τύπου IBM) των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο Εργοδότης σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, επί του 15ου θέματος της 367ης/30-09-2015, 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του  Ε.Τ.Α.Α. με ΑΔΑ: 688ΕΟΡΕ1-ΙΥΩ, και την υπ΄ αριθμ πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 64719/28-9-
2015, σχετική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, της  αναθέτει και αυτή 
δεσμεύεται και αναλαμβάνει τη προμήθεια και εγκατάσταση ενός  IBM DAT 320 160/320GB HH SAS Internal 
tape Drive 46C1933 (unit tape), για τη λήψη backup του κεντρικού server (IBM) των Τομέων Μηχανικών και 
ΕΔΕ του ΕΤΑΑ.   

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια 7 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της, όπως αυτό έχει 

οριστεί στην απόφαση επί του 15ου θέματος της 367ης/30-9-2015 απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ, αφού 
προηγουμένως λήφθηκε υπόψη, ο αναφερόμενος στην προσφορά της ανάδοχου, χρόνος 
πραγματοποίησης της παραγγελίας των 5-7 εργασίμων ημερών.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Η αμοιβή της Αναδόχου ορίζεται συνολικά στο ποσό των 4.495,00 € πλέον ΦΠΑ, αφού 

παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.  
Οι κατά νόμο κρατήσεις και όποιες ενδεχομένως επιβληθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, 

βαρύνουν την  Ανάδοχο και είναι: 
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I.Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α), προ  Φόρων & κρατήσεων, της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 
(Α.90)). 

II.Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6%, επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

III.Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% (για τη παροχή υπηρεσιών) και 4% (για τη 
προμήθεια υλικών), στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνει  μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του 

μηχανήματος, με την έκδοση και υποβολή στους Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ των σχετικών 
τιμολογίων και αφού αφαιρεθούν όλες οι παραπάνω κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Εργοδότη. 

Η αμοιβή αυτή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία.  
Για την καταβολή της αμοιβής στην Ανάδοχο απαιτούνται τα εξής:  
- Έκδοση και υποβολή στους Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ των σχετικών τιμολογίων. 
- Έγκριση του εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον 

έλεγχο. 
-   Δήλωση του αριθμού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 
-  Προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και κάθε άλλου εγγράφου που τυχόν ζητηθεί 

από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 

Π.Δ. (118/2007). 
 

Άρθρο 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανήματος θα γίνει  από την Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με 
τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και  σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές και τη σχετική   Νομοθεσία  για  την αντίστοιχη εργασία.  

Η Ανάδοχος δεσμεύεται, τόσο δια της παρούσας, όσο και δια της υπ΄αριθμ πρωτ, ΤΣΜΕΔΕ 64719/28-9-
2015 προσφοράς της, για τη παροχή εγγύησης 3 μηνών, η οποία αφορά  το υπό προμήθεια  μηχάνημα, 
αλλά και την  εργασία τοποθέτησης του.  

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ή βλάβες, που θα προκληθούν από αναλώσιμα 
εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή, σπασίματα ή  μηχανικές καταπονήσεις. 

Η Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιμοποιεί μόνο 
προσωπικό, το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόμενα από το νόμο Κύρια και Επικουρικά Ταμεία 
Ασφάλισης.   

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το 
προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει η Ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων από τη σύμβαση 
αυτή και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών 
εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και 
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο. 

 
Άρθρο 6ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης 

των συμβατικών υποχρεώσεων από την Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτήν την καταβολή 
αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία, που θα προκληθεί από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απαράβατοι. 
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2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 

3. Η Ανάδοχος 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. 

4.  Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών  να ασκήσουν τα 
νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους, δεν θα 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. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
προειδοποίηση της Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους 
(π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

7. 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, είναι το Ελληνικό. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε 
πλήρως το περιεχόμενό του και από τα δύο μέρη, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και καθένας 
από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του τμήματος 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

     

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του ΔΣ του ΕΤΑΑ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   

 

  
 


