
1 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 

Στην Αθήνα, σήµερα   21/12/2015  , µεταξύ των συµβαλλοµένων: 
1) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. 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 ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης») 

& 
2) Αφετέρου του κ.  ΙΩΑΝΝΗ  Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων (διακριτικός τίτλος 

“deZitech dynamics” Internet Consulting) ,  που έχει έδρα  στην Θεσσαλονίκη , επί της οδού Πολυκλείτου 40 
– Α. Τούµπα - Τ.Κ. 543 51 , τηλ. 2310 917128, µε Α.Φ.Μ. *********,  αρµόδια ∆.Ο.Υ: **΄ ************ (στο εξής 
θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),   

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Το Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του και σύµφωνα µε :  

• Την απόφαση επί του  2
ου

 θέµατος της 357
ης

/9-07-2015, συνεδρίασης του ∆.Σ. του  Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: 

ΩΝ82ΟΡΕ1-ΕΕΤ, περί έγκρισης της ανάθεσης της αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων από τη ∆/νση 

Εισφορών στους ασφαλισµένους των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  στον κ. Ιωάννη Ι. Παπαδόπουλο- 

Σχεδιασµός Ιστοσελίδων- deZitech dynamics - Internet Consulting, µε το ποσό των 350,00 € ετήσια 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  

• Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37295/26-5-2015, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α: Β88ΣΟΡΕ1-

ΖΚ1, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 350,00 € µε τον ΦΠΑ, στον ΚΑΕ 0851.000, του 

προϋπολογισµού εξόδων οικ. Έτους 2015, του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. « Ανάθεση µαζικής 

αποστολής 350.000 email για ένα έτος».   

• Την από 21/5/2015 σχετική προσφορά του Αναδόχου κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει το έργο της αποστολής έως 350.000 ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων ετήσια, της ∆/νσης Εισφορών των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ στους ασφαλισµένους 
τους, µε τους πιο κάτω όρους και συµφωνίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ, επί του  2
ου

 θέµατος της 357
ης

/9-07-2015, 
συνεδρίασης του Α∆Α: ΩΝ82ΟΡΕ1-ΕΕΤ και την από 21/5/2015 οικονοµική προσφορά του Αναδόχου κ. 
Ιωάννη Ι. Παπαδόπουλου- Σχεδιασµός Ιστοσελίδων- deZitech dynamics - Internet Consulting, αναθέτει στον 
Ανάδοχο και αυτός δεσµεύεται και αναλαµβάνει την µαζική αποστολή έως περίπου 350.000 ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων (emails) ετήσια από τη ∆/νση Εισφορών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. µέσω 
της πλατφόρµας EmailSYSTEM. Το έργο  αυτό  θα υλοποιηθεί µέσω πακέτου συγκεκριµένου λογισµικού 
(email system),  για το οποίο θα γίνει αγορά  άδειας χρήσης ετήσιας διάρκειας.  

Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα είναι υπεύθυνη  για την αποστολή, τον έλεγχο, την διαχείριση, τη συλλογή 
και την ενηµέρωση των στατιστικών  των emails της ∆/νσης Εισφορών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α.  

Ο διαχειριστής µπορεί οποιαδήποτε  στιγµή να ελέγξει την επίδοση µέσω στατιστικών όλων των email 
Campaign που έχει δηµιουργήσει.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.  
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται συνολικά στο ποσό των 350,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
(καθαρή αξία 284,55 € συν ΦΠΑ 23%). 

Επί της καθαρής αξίας της αµοιβής του Αναδόχου,  θα εφαρµοστεί οποιαδήποτε  σχετική κράτηση 
πιθανόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

Επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) του τιµολογίου θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί. ( 8% για τη 
παροχή υπηρεσιών, ή  4% για τη  προµήθεια ειδών).    

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. 
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει , µετά την χορήγηση της άδειας χρήσης του πακέτου και αφού αυτός 
υποβάλει στους Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ,  το σχετικό τιµολόγιο  για ολόκληρο το συµφωνηθέν 
ποσό και αφού πραγµατοποιηθεί, η σχετική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβών των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. καθώς και η έγκριση του εντάλµατος από τον Πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. 

Η αµοιβή αυτή ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή 
αναπροσαρµογή από καµία αιτία.  

Για την καταβολή της αµοιβής στον Ανάδοχο απαιτούνται τα εξής:  

• Έκδοση και υποβολή στους Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ του σχετικού τιµολογίου. 

• Έγκριση του εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον 
έλεγχο. 

• ∆ήλωση 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.∆. (118/2007). 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 
Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Τ.Κ. 10561, ΑΘΗΝΑ 
ΑΦΜ: 998146384 – ∆.Ο.Υ. ∆΄ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
Άρθρο 5

ο
 : 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 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 δεσµεύεται να µην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δηµοσίευση 

ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδοµένων του Εργοδότη σε κανένα τρίτο φορέα. Ο Ανάδοχος δύναται 

να διαβιβάσει προσωπικά δεδοµένα του Εργοδότη σε τρίτα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα µόνο εάν: 

- Έχει τη ρητή συγκατάθεση του Εργοδότη για τη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων.  

- Η διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων προς νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα  καθίσταται απολύτως 

απαραίτητη για την δροµολόγηση των e-mail και την τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών που 

παρέχεται στον Εργοδότη 

• Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µην προβεί σε πώληση, παραχώρηση ή καθοιονδήποτε τρόπο 

δηµοσίευση ή/και κοινοποίηση των λιστών e-mail που της έχει παραδώσει ο Εργοδότης.  

• Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του Εργοδότη υπόκειται 

στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόµου (Ν. 2472/1997 για 

την προστασία του ατόµου από την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερµηνευθεί 

µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

• Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να δίνει τη δυνατότητα στον Εργοδότη για 6 τουλάχιστον αποστολές το 
χρόνο, των 55.000 περίπου ηλεκτρονικών µηνυµάτων κάθε φορά.   
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• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Εργοδότη, τη δυνατότητα να απολαµβάνει πολύ υψηλού 
επίπεδου υπηρεσίες µαζικής αποστολής e-mail και αναλαµβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των 
µηνυµάτων στους παραλήπτες που θα του υποδειχθούν από τον Εργοδότη, απρόσκοπτα, µε τη καλύτερη 
δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας µαζικής αποστολής e-mail, µέσω της διαθέσιµης υποδοµής του, των 
γνώσεων και της εµπειρίας του, τα οποία και απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος  έργου και το  
οποίο θα εκτελέσει µε βάση τους όρους της σύµβασης  αυτής. 

 
Άρθρο 6

ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

 
Ο Εργοδότης αποδέχεται ότι τα mail που παραδίδει στον Ανάδοχο προς αποστολή δεν αποσκοπούν στα 

εξής: 

α) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχοµένου παράνοµου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, 

ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφηµιστικού, χυδαίου, άσεµνου, λιβελογραφικού, που  αποτελούν παραβίαση 

του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνουν εµπάθεια, ή εκφράζουν φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. 

β) Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους µε οποιονδήποτε τρόπο. 

γ) Περιεχόµενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόµο. 

δ) Αποστολή – µαζική αποστολή µε e-mail µε σκοπό διαφηµιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του 

παραλήπτη. 

ε) Αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε 

περιεχοµένου για το οποίο δεν έχει δικαίωµα µετάδοσης σύµφωνα µε την νοµοθεσία ή τις συµβατικές ή 

διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εµπιστευτικές πληροφορίες που 

αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως µέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συµφωνίες 

εµπιστευτικότητας). 

στ) Αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε 

περιεχοµένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό, 

πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων. 

ζ) Αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το 

οποίο περιέχει ιούς λογισµικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα που έχουν 

σχεδιαστεί µε σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισµό της λειτουργίας 

οποιουδήποτε λογισµικού ή υλικού υπολογιστών. 

η) Ηθεληµένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των διατάξεων. 

θ) Παρενόχληση τρίτων µε οποιοδήποτε τρόπο. 

ι) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων σχετικά µε άλλους χρήστες. 

 
Άρθρο 7

ο
 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

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.  

 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
 : ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απαράβατοι. 
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, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 
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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. 

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. 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. 
κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. 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. 

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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

του ∆Σ του ΕΤΑΑ 

 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   

 

  

 


