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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή , 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, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ∆ΟΥ: ∆’ 

ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα 

αποκαλείται «Εργοδότης»)  

και 

 

Β) Αφετέρου της ατοµικής επιχείρησης «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ» µε διακριτικό τίτλο 

«ELECO SECURITY» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Ηρακλείου 523, Ν. Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 

22, τηλ: 210-2823 978, fax: 210-2827 843, µε Α.Φ.Μ. *********, αρµόδια ∆.Ο.Υ: *. ********* 

και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ευστάθιο Λεγάκη του Νικολάου µε Α.∆.Τ. ** ******/**-**-

**** που εκδόθηκε από το *.*. ***** ******** (συνοπτικά στην παρούσα θα αναφέρεται ως 

«Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Εργοδότης, µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

 

• Της απόφασης επί του 3
ου

 θέµατος της 359/23-07-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης του έργου της ετήσιας παρακολούθησης των σηµάτων 

ασφαλείας του συστήµατος συναγερµού του Τµήµατος Ταµείου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. 

(Α∆Α: Ψ28ΑΟΡΕ1-ΙΤ2) 

• Της υπ’ αριθµ. 177/22-06-2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 200,00 € για την 

πληρωµή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 

στον ΚΑΕ: 0892 (Α∆Α: ΩΝ4ΡΟΡΕ1-6ΓΝ)   

• Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 253035/20-07-2015 προσφοράς του αναδόχου.  

• Της υπ’ αρ. πρωτ. 251111/17-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 

προσφοράς, που αφορά στην ετήσια παρακολούθηση των σηµάτων ασφάλειας του 

συστήµατος συναγερµού του τµήµατος Ταµείου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 200,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

• Του υπ’ αριθµ. πρωτ. 15510/23-04-2015 (αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ 129637/27-04-2015) 

αιτήµατος της ∆/νσης Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών για σύναψη σύµβασης 

παρακολούθησης των σηµάτων ασφαλείας του συστήµατος συναγερµού του Τµήµατος 

Ταµείου του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ για την περίοδο από 01-08-2015 έως 31-07-2016.   

 

αναθέτει στον Ανάδοχο το έργο της ετήσιας παρακολούθησης των σηµάτων ασφάλειας του 

συστήµατος συναγερµού του τµήµατος Ταµείου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 

στο κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, για την προστασία από τον κίνδυνο διάρρηξης ή 

ληστείας. Ο χώρος του τµήµατος Ταµείου, θα ελέγχεται στο σύνολο του, µετά τη λήξη του ωραρίου, 
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από σύστηµα συναγερµού, πέντε ζωνών παρακολούθησης και ελέγχου πέντε αντίστοιχα σηµείων 

του Τµήµατος, συνολικής επιφάνειας 150 m
2
, τα οποία βρίσκονται στον 1

ο
 όροφο και στο υπόγειο  

του κτηρίου.  

 

Ο έλεγχος επιτυγχάνεται µε απευθείας σύνδεση µε το κέντρο λήψης σηµάτων συστηµάτων 

ασφαλείας του Αναδόχου, το οποίο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως (η παρακολούθηση γίνεται µέσω 

του κεντρικού σταθµού Planet Security του Αναδόχου).  Συγκεκριµένα τα σήµατα που θα ελέγχονται 

µέσω του συστήµατος παρακολούθησης του Αναδόχου και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, η 

οποία  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, είναι τα εξής:: 

Τα σήµατα που θα ελέγχονται µέσω του συστήµατος παρακολούθησης του Αναδόχου, είναι τα 

εξής: 

• Σήµα συναγερµού (διάρρηξης) 

• Σήµα λήξεως συναγερµού (διάρρηξης) 

• Σήµα λήξεως συναγερµού (επείγουσας ανάγκης, απειλής, ληστείας) 

• Σήµα διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος 

• Σήµα επαναφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος 

• Σήµα βλάβης της µπαταρίας του συστήµατος (low bat) 

• Σήµα ενεργοποίησης του συστήµατος 

• Σήµα απενεργοποίησης του συστήµατος 

• Σήµα καλής λειτουργίας δικτύου ΟΤΕ. Ο κωδικοποιητής θα στέλνει ανά 24ώρο ειδικό σήµα 

στον κεντρικό σταθµό λήψεως σηµάτων συναγερµού. Καθηµερινά και χωρίς καµία επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση, θα γίνεται έλεγχος (test), µηδενίζοντας την πιθανότητα να µείνει 

αφύλακτος ο χώρος λόγω κακής επικοινωνίας του συστήµατος µε τον κεντρικό σταθµό 

λήψεως σηµάτων. 

 

Ο Ανάδοχος µε την λήψη (πρωτεύοντος) σήµατος παραβίασης του χώρου (όπως διάρρηξη, 

ληστεία), οφείλει να ενηµερώνει άµεσα: 

α) την Άµεση ∆ράση και τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας του Αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής, 

ο οποίος ενηµερώνει µε τη σειρά του τον σταθµό ελέγχου σηµάτων για την εξέλιξη της 

κατάστασης. 

β) τους αρµόδιους  υπάλληλους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ,  οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο χώρο 

(Προϊστάµενος και αναπληρωτής Προϊστάµενος του τµήµατος Ταµείου και ∆/ντης 

Παροχών),  τα ονόµατα των οποίων έχουν δοθεί από το  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, για περίπτωση 

ανάγκης.  

Σε περίπτωση δευτερεύοντος σήµατος (Low-Battery-διακοπή ρεύµατος) ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει το Ταµείο και τα άτοµα που το ίδιο έχει ζητήσει να 

ενηµερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας.  

 

Β. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται ετήσια, µε ηµεροµηνία έναρξης στις  01/08/2015 και 

διάρκεια έως 31/07/2016. 

 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. 253035/20-07-

2015 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 359/23-07-2015 θέµα 3
ο
 απόφαση του 

∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 130,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (29,90 €) ήτοι, 

συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 159,90 €. 

 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ετησίως, µε την έκδοση και 

υποβολή στο Λογιστήριο του Ταµείου, του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, µετά τη λήξη 

της διάρκειας συνδροµής και κατόπιν της θεώρησης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 

από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνει κάθε νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης. Η παρακράτηση φόρου  στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου είναι 8%. Ο Φ.Π.Α.  

βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στο λογιστήριο του Τοµέα, 

τα εξής: 

Α)  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

Β)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ).  

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

 

Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδεται το τιµολόγιο είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

ΑΦΜ : 998146384 

∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ 

 

∆.  ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί µε σύνεση και επιµέλεια τα καθήκοντα που απορρέουν από την 

παρούσα σύµβαση για όλη τη διάρκεια ισχύος της και δεν δικαιούται να αρνηθεί εκτέλεση των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνει µε αυτή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, για κάθε θετική ή 

αποθετική ζηµιά που θα υποστεί ο Εργοδότης (Ταµείο), οφειλόµενης αποκλειστικά στην υπαίτια 

παράλειψη ενηµέρωσης της Αστυνοµικής Αρχής, ή ενός από τα άτοµα  που υπέδειξε το Ταµείο, 

εφόσον το κέντρο του έλαβε αποδεδειγµένα σήµα προερχόµενο από το σύστηµα ασφαλείας του, ενώ 

απαλλάσσεται από την ανωτέρω ευθύνη, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή τυχαία συµβάντα 

µη δυνάµενα να αποτραπούν µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης.   

 

Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση σε 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. 

 

 

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ-∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

1. Οι όροι της πρόσκλησης καθώς και της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν 

τον ανάδοχο. 

2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

3. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, ή να χρησιµοποιήσει  άλλον (υπεργολάβο) στην 

εκτέλεση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

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. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη 

προειδοποίηση του 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 ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι 

το Ελληνικό. 

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  

του  ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΛΙΑΚΗΣ  EYΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ 

 

  

 


