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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 

Στην Αθήνα σήµερα 31/12/2015, ηµέρα Πέµπτη, 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 κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & µε  δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.A., που 

εδρεύει στη ∆άφνη , επί της οδού Λ. Βουλιαγµένης 223, Τ.Κ.17237 , Τηλ: 210 9761865, Fax: 210 9708067, 

έχει  Α.Φ.Μ. 095250011, υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από την 

Αντιπρόεδρο ∆.Σ. κα ΤΟΚΑΝΗ ΙΛΙΑΝΑ, µε Α.∆.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το *.*. *.******* 

(στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, λαµβάνοντας  υπόψη τα κάτωθι: 

 

I. Την απόφαση επί του  11
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 368ης/07.10.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση της σκοπιµότητας της  συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του 

κεντρικού εξοπλισµού των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. & της δέσµευσης ποσού 15.000,00 

€ πλέον Φ.Π.Α., µε την ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς 

στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. και κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο µέσα σε προθεσµία πέντε 

ηµερών, αρχής γενοµένης από την επόµενη της ανακοίνωσης της προαναφερθείσας πρόσκλησης 

(Α∆Α: 76Υ8ΟΡΕ1-35Φ  & Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος : 15REQ003312178) 

II. Την υπ’ αρ. 222 µε αρ. πρωτ. 127563/19.10.2015  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων 

Υγειονοµικών ποσού 18.450,00 €  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 

Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών, οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ 0887.00 

(Α.∆.Α.: ΨΨΞΣΟΡΕ1-ΚΞΛ -  Α.∆.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003320144) 

III. Την υπ’ αριθµ. 391535/19.11.2015  πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α.∆.Α.Μ. 

15PROC003338369) 

IV. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 397473/27.11.2015 προσφορά του Αναδόχου 

V. Την απόφαση επί του  14
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 376/02-12-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση απευθείας ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης - τεχνικής 

υποστήριξης του κεντρικού εξοπλισµού των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (Α∆Α: Ω0ΙΧΟΡΕ1-Υ79) 

στη συµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & µε  δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.A. και αυτή 

αναλαµβάνει τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισµού των Τοµέων 
Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ   σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η ανάθεση της  συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού 

εξοπλισµού των Τοµέων Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ όπως περιγράφεται κατωτέρω για τις ακόλουθες 

εργασίες: 

i. Συντήρηση εξυπηρετητών (servers). 

ii. Συντήρηση UPS.  

iii. Συντήρηση συστήµατος BackUp.  

iv. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισµού. 

  & σύµφωνα µε τα κατωτέρω:  

1. Η κάλυψη προβλήµατος, υλικού ή λογισµικού συστήµατος που τυχόν θα προκύψει στον 

εξοπλισµό που περιγράφεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, θα πραγµατοποιείται µε υποστήριξη 

τύπου 24x7x4 - εικοσιτέσσερις ώρες την ηµέρα, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, µε χρόνο απόκρισης 

εντός τεσσάρων ωρών. 
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2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καλύπτει προβλήµατα που τυχόν προκύψουν εντός 

εικοσιτεσσάρων  ωρών, καθώς και να παρέχει τα  απαιτούµενα ανταλλακτικά.  

3. Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης θα τηρείται από τον Ανάδοχο 

ηµερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται κάθε συµβάν και κάθε εργασία. Θα 

καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και ανωµαλίες καθώς και οι εργασίες που 

γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης. Το ηµερολόγιο αυτό θα 

φυλάσσεται στους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (Τµήµα υποστήριξης και λειτουργίας 

συστηµάτων ) . 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση και την άρση των βλαβών για 

την αποκατάσταση  της καλής λειτουργίας του κεντρικού εξοπλισµού  των Τοµέων 

Υγειονοµικών κατά την διάρκεια της παρεχόµενης από αυτόν υπηρεσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ. 

Computer Room 1  (4ος Όροφος)  

Α/Α Μοντέλο Server's Λειτουργικό Μνήµη 
Χωρητικότητα  

(Ελεύθερη) 
Εφαρµογές 

1  IBM xSeries 236  Data  Win Server 2003 SP2 x64 

Edition  

2 GB  100 GB  Νέος Κοινόχρηστος Χώρος  

2  IBM System X3550  TSAY-2008 PORTAL  Win Server Standard SP2  4 GB  14 GB Free  Παλιό Site του Ταµείου,SHE  

3  IBM System X3650  tsay-VM1  Win Server 2003 SP2 x64 

Edition  

2 GB  677 GB Free  VMware Server, Active Directory 

1, lsa(Proxy Server)  

4  IBM System x3650  tsay-VM2  Win Server 2003 SP2 x64 

Edition  

2 GB  293 GB Free  VMware Server, Active Directory 

2, Mail Server  

5  IBM System X3650  tsay-VM3  Win Server 2003 SP2 x64 

Edition  

2 GB  640 GB Free  VMware Server, Oracle Srv.Sql Srv 

2005  

6  Fujitsu Siemens  Data storage Srv  Win Server 2003 SP2 x86 

Edition  

1 GB  3,30 TB Free  Data Storage Srv  

7  Dell Power Connect  5548  3 Switches Dell           ∆ιακοµιστές ορόφων  

8  APC  Ups APC           Symmetra RM 

 

Computer Room 2 
 

(Ισόγειο Αχαρνών 27) 
 

A/A  
Μοντέλο Server's Λειτουργικό 

Μνήµ

η 

Χωρητικότητα  

(Ελεύθερη) 
Εφαρµογές 

1  HP Proliant BL680c G5  Data Base 1  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP1  

8 GB  12 GB  Sql 1 (Εφαρµογές)  

2  HP Proliant BL680c G5  Data Base 2  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP2  

8 GB  12 GB  Sql 2(Εφαρµογές)  

3  HP Proliant BL460c G6  Backup Storage  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP3  

4 GB  82 GB  Συστοιχία ∆ίσκων για BackUp  

4  HP Proliant BL460c G6  Testing  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP4  

4 GB  <1 GB  Server ∆οκιµών  

5  HP Proliant BL460c G6  Biztalk01  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP5  

4 GB  8 GB  Ενδιάµεσος Server (∆ιαχειρίστριας 

Τράπεζας)  

6  HP Proliant BL460C G6  Biztalk02  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP6  

4 GB  34 GB     

7  HP Proliant BL460c G6  Webext01  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP7  

4 GB  35 GB  Server Επικοινωνίας µε τις Αντ/πείες  

8  HP Proliant BL460c G6  Webext02  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP8  

4 GB  35 GB  Server Επικοινωνίας µε τις Αντ/πείες  

9  HP Proliant BL460c G6  Webint01  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP9  

4 GB  2 GB  Server Επικοινωνίας Εσωτερικά  

10  HP Proliant BL460c G6  Webint02  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP10  

4 GB  2 GB  Server Επικοινωνίας Εσωτερικά  

11  HP Proliant BL460c G6  Apps03  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP11  

4 GB  6 GB  Σκαναρισµένα Αρχεία Περίθαλψης  

   

12  HP Proliant BL460c G6  Ad01  Win Server 2008 R2 

Enterprise SP12  

4 GB  35 GB  Active Directory (Τωv Χρηστών της 
εταιρίας)  

13  Dell Power Connect 5548              ∆ιακοµιστές ορόφων  

14  APC Symmetra LX  Ups APC  APC Tower          
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2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους  από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

I. Η αµοιβή του αναδόχου για το έργο της συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού 

εξοπλισµού των Τοµέων Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ ανέρχεται συνολικώς στο ποσό των 8.300,00 

ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (1.909,00 ευρώ), σύνολο 10.209,00  ευρώ ετησίως.  

 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται σε τριµηνιαίες δόσεις µε την έκδοση και 

υποβολή στο Λογιστήριο των Τοµέων Υγειονοµικών των σχετικών τιµολογίων παροχής 

υπηρεσιών, στο τέλος κάθε τριµήνου και αφού αφαιρεθούν όλες οι παρακάτω κρατήσεις πλην 

του Φ.Π.Α., που βαρύνει τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 

     β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

     γ) Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 

    δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

•••• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

     ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

     Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ∆’ ΑΘΗΝΩΝ 

 

II. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, 

της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 

61 N. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στο προ Φ.Π.Α. 

ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης 

µε τον Ανάδοχο. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου ) περιλαµβάνονται στη συνολική 

καθαρή αξία κάθε τιµολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη 

(Ταµείο). 

 

III. Με την καταβολή του συνολικού συµβατικού  ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι 

απαιτήσεις κάθε είδους του  Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και 

ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και 

συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων, 

βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης 

κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική 

αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ.115/702447-9/21-12-2015 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, εκδοθείσα από την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ», ποσού 415,00 ευρώ,  
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ίσου µε το 5%  της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα 

επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική 

εκκρεµότητα µε τον Εργοδότη.  

 Για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση  στις ανατιθέµενες δια της συµβάσεως  υποχρεώσεις του, 

θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή 

εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο 

των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να 

καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε 

άλλον Ανάδοχο.   

 Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 

118/2007. 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
� Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον 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. 

� Ο Ανάδοχος διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα για την 

εκτέλεση των έργου της σύµβασης. 

� Ο 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 ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη 

σύµβαση εργασιών 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 τον Ανάδοχο. 

� Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να αποτρέπονται ζηµιές ή 

ατυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του. Κατά την εκτέλεση 

των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή 

ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών 

στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών. 

� Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα προκληθεί στους 

εντεταλµένους για την τεχνική εξυπηρέτηση υπαλλήλους του ή σε τρίτους, κατά τη διάρκεια και από 

την ενάσκηση των ανατεθεισών εργασιών.  Σε κάθε περίπτωση, που τυχόν ήθελε εγερθεί αξίωση κατά 

του Ταµείου εκ της ανωτέρω αιτίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει και αποκαταστήσει αυτήν, 

ευθυνόµενος αυτός ως υπόχρεος επί της συµβάσεως.  

� Ο Εργοδότης δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή παραλείψεις 

του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό αυτό.  

� Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνος να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε 

ζηµιά που αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αµελείας του Αναδόχου ή των προσώπων που χρησιµοποιεί 

για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας συµβάσεως υποχρεώσεών του, ευθυνόµενου επίσης σε 

αποζηµίωση του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε αµέλεια αυτού ή των προσώπων που χρησιµοποιεί.   

 

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση 

και σύµφωνα µε τους κανόνες και τη φύση του, το έργο που του ανατίθεται. Σε περίπτωση 

πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης δικαιούται να 

καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση για παραβίαση εκ µέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεών 

του, που απορρέουν από τη σύµβαση αυτή, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για 

κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.   

 

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ-∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

Οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση 

ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση 
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της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., 

µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

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

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

• 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 Εργοδότη. 

• 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. 

• 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 σχέσης των 

συµβαλλοµένων µερών.  

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

του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 

κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).   

• 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. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν 

ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                   ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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