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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 
Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Ιουλίου 2016  μεταξύ: 
 
1) Aφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» - 

Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, Τ.Κ. 104 33, έχει  Α.Φ.Μ. 998146384, 
υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του κ. Στυλιανό 
Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») 

και  
2) Αφετέρου της εταιρείας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Στουρνάρη 51,  

Τ.Κ. 10682, τηλ 2103822516, fax 210 5225010, e-mail : info@diagramma.gr,  έχει  Α.Φ.Μ. 800676597, 
υπάγεται στη  Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φίλιππο Νικολακόπουλο του 
Παναγιώτη, κάτοικο ********, επί της οδού **** ********  *, με Α.Δ.Τ. ********, που εκδόθηκε στις  **-**-****, από 
το *.*. ********, με ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ  ********, (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω. 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με : 

 Την απόφαση επί του 5ου θέματος της 403ης/23-06-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 
68ΕΜΟΡΕ1-071), που αφορά στην έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. συνολικής  δαπάνης 7.513,00 €  πλέον ΦΠΑ 
24%,  για όλα τα είδη της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α. με αριθμό πρωτ. 138704/10-
06-2016 - ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 16PROC004571162,  ήτοι 7.449,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για τα είδη του 
Τμήματος Α και  64,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,  για τα είδη του  Τμήματος Β.  

 Την υπ΄αριθ, πρωτ. 138704/10-06-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α. ΑΔΑΜ 
Πρόσκλησης: 16PROC004571162. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 147513/17-6-2016 προσφορά του Αναδόχου. 
 Την υπ’ αριθμ. 273/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 30246/27.04.2016 - 

ΑΔΑ:6ΧΣΩΟΡΕ1-Ο1Θ - ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ004309938),  ποσού 9.946,17 € σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ,   στον ΚΑΕ: 1281.000 
οικον. έτους 2016, για την προμήθεια αναλωσίμων (toner, drum κλπ). 

 Την υπ’ αριθμ. 223/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 21885/29.03.2016 
(ΑΔΑ:7Ψ7ΨΟΡΕ1-Μ11 - ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ004099792), ποσού 110,00 € σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ, στον ΚΑΕ: 1281.000 
οικον. έτους 2016, για την προμήθεια μνημών Η/Υ.  

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 28423/20-4-2016 σημείωμα της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του 
Ε.Τ.Α.Α. περί προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 
16REQ004282994). 

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 49958/4-3-2016 σημείωμα της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του 
Ε.Τ.Α.Α. περί προμήθειας 4 μνημών Η/Υ, για τις ανάγκες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (ΑΔΑΜ πρωτογενούς 
αιτήματος: 16REQ003946306). 

 & ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ  
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1300 550019  Q2613X 15 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1320 674648  Q5949A 10 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B410D 1239899  43979102 20 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B411DN 1631063 44574702 2 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B431d 1631063 44574702 17 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E340 692530 24016SE 5 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350d 934291 E250A11E 7 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360d 1269100 Ε260Α11Ε 2 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK T614 284572 12A5845 1 

DRUM OKI - B410D 1306588 43979002 8 
DRUM OKI - B411DN 1594389 44574302 1 
DRUM OKI - B431D 1594389 44574302 6 
DRUM LEXMARK E340 698784 12A8302 4 
DRUM LEXMARK E350d 932825 Ε250Χ22G 3 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ  
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
DRUM LEXMARK E360d 1318160 E260X22G 1 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ TALLY T 2240 609056 044829 1 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ EPSON FX-880 1925814 C13S015637 1 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ OKI 3320 37958 09002303 12 

 
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
Μνήμες Η/Υ 4GB 1600 MHz DDR3 4 
 

Όλα τα ανωτέρω είδη θα  πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

 Τα αναλώσιμα (drum, μελανοταινίες, toner), θα πρέπει να είναι τα ΓΝΗΣΙΑ της αντίστοιχης 
κατασκευαστικής εταιρείας,  καινούργια και αμεταχείριστα  

 Τα μελάνια θα πρέπει να έχουν σήμανση CE, με πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
όπως αναγράφεται στο Π.Δ. 118/07.  

 Η ημερομηνία λήξης  όλων των αναλωσίμων, θα πρέπει να ξεπερνά κατά τουλάχιστον ένα (1) έτος, 
την ημερομηνία παράδοσης.  

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα είδη θα παραδοθούν στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των  Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
ΕΤΑΑ, επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα, στον 5ο  όροφο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το 
Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Συστημάτων ( τηλ. 210 3740325, 210 3740324). 

  Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο,  θα πραγματοποιηθεί εντός 5 εργασίμων 
ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης .   

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παράδοσης από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα επιβληθεί ρήτρα 50 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την 
πληρωμή του. Η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5)  εργάσιμες  ημέρες. Μετά την 
παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος των μεταφορικών, καθώς και των εργατικών που 
θα απαιτηθούν, για την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών στη θέση που θα του υποδειχτεί αρμοδίως.  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Ως τίμημα ορίζεται η προσφερθείσα από τον Ανάδοχο  τιμή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
147513/17-6-2016 προσφορά του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 5ου θέματος της υπ’ αριθμ. 
403ης/23-6-2016  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  δηλ. το συνολικό ποσό των 7.513,00 €  πλέον ΦΠΑ 
24%,  για όλα τα είδη, ήτοι 7.449,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για τα είδη του Τμήματος Α και  64,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%,  για τα είδη του  Τμήματος Β,   της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α. με 
αριθμό πρωτ. 138704/10-06-2016. 

Αναλυτικά οι προσφερθείσες από τον Ανάδοχο τιμές ανά είδος έχουν ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ των  ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1300 550019 Q2613X 15 80,00 1.200,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1320 674648 Q5949A 10 65,00 650,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B410D 1239899 43979102 20 55,00 1.100,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B411DN 1631063 44574702 2 59,00 118,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B431d 1631063 44574702 17 59,00 1.003,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E340 692530 24016SE 5 70,00 350,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350d 934291 E250A11E 7 74,00 518,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360d 1269100  Ε260Α11Ε 2 79,00 158,00 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK T614 284572  12A5845 1 300,00 300,00 
DRUM OKI - B410D 1306588  43979002 8 119,00 952,00 
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ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Μνήμες Η/Υ των 4GB 1600 MHz DDR3 4 16 64,00 

ΣΥΝΟΛΟ 64,00 
ΦΠΑ 24%  15,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  79,36 
 
2. Στο  προαναφερθέν ποσό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης  της 

προμήθειας, εντός του χώρου λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ  του 
ΕΤΑΑ, επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61 στην Αθήνα, 5ος όροφος, στη θέση  που θα υποδειχθεί 
στον Ανάδοχο από το Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Συστημάτων. 

3. Οι τιμές της  προσφοράς του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, 
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
σύμβασης.  

4. Με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στους Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. ο 
Ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής. Η πληρωμή του ποσού μετά την αφαίρεση των νομίμων 
κρατήσεων  θα γίνει  από τον Εργοδότη βάσει του υποβληθέντος τιμολογίου του Αναδόχου, εφόσον έχουν 
περαιωθεί οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του και μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχομένως 
θεσμοθετηθούν  κατά τη διάρκεια της σύμβασης:  

 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)).  

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

 Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών, στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την 
αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%) περιλαμβάνονται στη συνολική 
καθαρή αξία των 7.513,00 €  πλέον ΦΠΑ 24% και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 

 Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα στοιχεία: ΕΤΑΑ /Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα, Α.Φ.Μ: 998146384, Δ.Ο.Υ:  Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
και θα παραδοθεί  στο ίδιο κτήριο. 
 
 Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στους Τομείς μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. τα εξής: 
Α)  Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο αποστολής. 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 

Γ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 

Δ)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 
 
 

DRUM OKI - B411DN 1594389  44574302 1 85,00 85,00 
DRUM OKI - B431D 1594389  44574302 6 85,00 510,00 
DRUM LEXMARK E340 698784 12A8302 4 62,00 248,00 
DRUM LEXMARK E350d 932825  Ε250Χ22G 3 30,00 90,00 
DRUM LEXMARK E360d 1318160  E260X22G 1 30,00 30,00 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ TALLY T 2240 609056  44829 1 35,00 35,00 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ EPSON FX-880 1925814 C13S015637 1 6,00 6,00 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ OKI 3320 37958 9002303 12 8,00 96,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.449,00 
ΦΠΑ 24%  1.787,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.236,76 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΩΝ Η/Υ   

των  ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. 
ΤΜΗΜΑ Β 
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Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 Η όλη προμήθεια  θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο  με επιμέλεια σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας σύμβασης, καθώς και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 138704/10-06-2016  πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α. και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 147513/17-6-2016 προσφοράς του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα μέσα και το προσωπικό για την μεταφορά και  
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  στους χώρους που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία, 
επιβαρυνόμενος με τη σχετική δαπάνη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη συνολική προσφερθείσα τιμή. 

Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του,  μέχρι την 
παράδοση της προμήθειας στην υπηρεσία. Σε περίπτωση πλημμελούς ή ατελούς εκτελέσεως των ανωτέρω 
υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου ή μη εκτελέσεως μέρους ή όλων αυτών παρ’ αυτού, θα 
καταβάλλεται καταρχήν υπέρ του Ταμείου ποινική ρήτρα οριζόμενη σε 50,00 € για κάθε παράβαση και θα 
παρακρατηθεί από την πληρωμή του.  

Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος έχει καταθέσει το  υπ’ αριθμ. 725587/28-6-2016 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης, ως 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, ποσού 376,00 € (ίσου με το 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.), που εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,  το 
οποίο και θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων και εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονομική εκκρεμότητα του με το Ταμείο. Σε περίπτωση 
αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και 
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των 
συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης 
για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία, που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της 
σύμβασης. 

 
Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 

2. Ο 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. 

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. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 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 καθ’ ύλην 
αρμόδια της πόλεως των Αθηνών. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε  τρία (3) πρωτότυπα, από τα 
οποία έλαβαν ένα (1) ο Ανάδοχος και  δύο (2)  ο Εργοδότης. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 του  Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 
  

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
 

  

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΛΙΑΚΗΣ   
 
 


