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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 21/04/2016, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)»  

που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 με ΑΦΜ: 998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ (ΙΑ’) 
ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πλιάκη Στυλιανό, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο 
εξής για συντομία «Πελάτης») και  

 
Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε. (Μηχανές, 

Συστήματα & Υπηρεσίες Αυτοματισμού Γραφείου & Πληροφορικής), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 
οδού  Δεληγιώργη 55-59, Τ.Κ. 104 37, τηλ. 210 5249981 - 5, fax 210 5232565, με Α.Φ.Μ: 095054210,  
της Δ.Ο.Υ: ΣΤ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ 60/1998 πρακτικό της 
έκτακτης ΓΣ των εταίρων της εταιρείας (ΦΕΚ 8173/16-10-1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ,)  από τους κ.κ. α) 
Μιχαήλ Γιαννούλη του Δημητρίου εντεταλμένο υπάλληλο της εταιρείας, κάτοικο ***********, επί της οδού 
********* **,  Τ.Κ. *** **, με ΑΦΜ ********* και Δ.Α.Τ. με στοιχεία * ******/*- * - **** και β) Μερόπη 
Παναγιωτοπούλου του Ιορδάνη, εταίρο της εταιρείας, κάτοικο ******* επί της οδού ******* **- **, Τ.Κ. *** **, 
με ΑΦΜ ********* και Δ.Α.Τ. με στοιχεία ** ******/**-*- ****, καλούμενη στο εξής για συντομία «Εταιρεία»,  

   
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η συμβαλλόμενη ως «Εταιρεία», η οποία είναι και η προμηθεύτρια, εταιρεία ενός αυτόματου 

συστήματος γραμματοσήμανσης, τύπου ΡΒΕ681/Ε666/Β96Β, αποτελούμενου από τρία τμήματα δηλ. 
αυτόματο τροφοδότη - μηχανή ταχυδρομείου και μετρητή ταχυδρομικών τελών, το οποίο έχει εγκατασταθεί 
από τις 4/11/1994, στο χώρο του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, της Κεντρικής Υπηρεσίας 
των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. όπου λειτουργεί έως και σήμερα και εξυπηρετεί τις ανάγκες 
ταχυδρομικών αποστολών.  

Για το ως άνω αυτόματο σύστημα γραμματοσήμανσης, αμέσως μετά τη λήξη της εγγύησης και της 
δωρεάν περιόδου συντήρησης, έχει ήδη από τις 02.021996 υπογραφεί,  μεταξύ της συμβαλλόμενης 
«Εταιρείας» και του ΤΣΜΕΔΕ, σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης (επίπεδο Γ) Νο 95/142, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.   

Με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με: 
1. Το υπ΄ αριθμ πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 4624/22-1-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Γραμματείας 

& Διοικητικής Μέριμνας (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ003674401).  
2. Την με αριθμό 139/02-02-2016 (πρωτ. 8089/3-2-2016 - ΑΔΑ: Ω6ΟΥΟΡΕ1-Γ42) απόφαση 

ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 872,32 €, για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ στον K.A.E.: 0889.000, Οικ. Έτους 
2016 «ανανέωση της σύμβασης συντήρησης της μηχανής γραμματοσήμανσης των Τομέων Μηχανικών & 
ΕΔΕ, (ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 16REQ003766495).  

3. Την απόφαση επί του 9ου θέματος της 393ης/06.04.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Δ.Α: 71ΧΨΟΡΕ1-Ε0Υ περί απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε., της 
ετήσιας συντήρησης του αυτόματου συστήματος γραμματοσήμανσης, της κεντρικής υπηρεσίας των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.. ΤΣΜΕΔΕ: 4503/21-1-2016 προσφορά της «Εταιρείας» (16-0005-
1/18.01.2016). 

 
ο «Πελάτης» αναθέτει στην «Εταιρεία» και αυτή αποδέχεται και αναλαμβάνει την τεχνική 

εξυπηρέτηση (προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών) και την υποστήριξη λειτουργίας (παροχή 
συμβουλών χρήσης), του συστήματος γραμματοσήμανσης τύπου Pitney Bowes – PB E681/E666/B96B, 
το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας  
των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.  

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέρη : 
Α) Για τον αυτόματο τροφοδότη Ε681  
Β) Για τη μηχανή ταχυδρομείου Ε666 
Γ) Για το μετρητή ταχυδρομικών τελών Β96Β  
Τα μέρη αυτά του συστήματος  εφεξής και για χάρη συντομίας, θα ονομάζονται η «Μηχανή», είτε η 

αναφορά γίνεται στο σύνολο του συστήματος, είτε στα επί μέρους τμήματα του.  
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
1. Η αμοιβή της «Εταιρείας» για τη τεχνική εξυπηρέτηση και την υποστήριξη λειτουργίας  του 

ανωτέρω συστήματος, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ  πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ: 4503/21-1-2016 
προσφορά της (16-0005-1/18.01.2016), στο συνολικό ποσό των  709,20 € πλέον ΦΠΑ 23% ετήσια, ή 
59,10 € πλέον ΦΠΑ 23% μηνιαία.  

Tο ανωτέρω ποσό,  μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από τον «Πελάτη» 
τμηματικά (ανά εξάμηνο), βάσει των υποβαλλόμενων τιμολογίων, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες 
συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής, από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

2. Στην τιμή χρέωσης περιλαμβάνεται ο χρόνος και τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής 
του ή των εντεταλμένων της «Εταιρείας», εφόσον η «Μηχανή» βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (30) 
χλμ από την έδρα της. 

3. Τυχόν άρνηση του «Πελάτη» να επιτρέψει στην «Εταιρεία» να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της,  
μέσα στην ετήσια περίοδο διάρκειας της σύμβασης αυτής, σε καμιά περίπτωση δεν τον απαλλάσσει της 
υποχρέωσης καταβολής όλου του τιμήματος της ετήσιας περιόδου στην «Εταιρεία». Διότι η τελευταία θα 
έχει ήδη υποστεί, τις σχετικές δαπάνες αγοράς αποθεμάτων ανταλλακτικών και εργαλείων, όπως και 
απόκτησης και διατήρησης ειδικευμένου προσωπικού, για την ετοιμότητα παροχής της τεχνικής 
εξυπηρέτησης και υποστήριξης.  

4. Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι δεν επιτρέπεται παρακράτηση του τιμήματος ή συμψηφισμός 
αυτού με αμφισβητούμενες απαιτήσεις του «Πελάτη» κατά της «Εταιρείας» . Αμφισβητήσεις που τυχόν θα 
υπάρξουν για το τιμολόγιο, πρέπει να υποβληθούν γραπτά στην «Εταιρεία», το αργότερο μέσα σε οκτώ 
(8)ημέρες από τη λήψη του τιμολογίου 

5. Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται από τον «Πελάτη» το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών 
από την έκδοσή τους. Η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί 
κατά τα ανωτέρω, μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη». Η μη εξόφληση των τιμολογίων της 
«Εταιρείας» εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιτρέπει στην «Εταιρεία» τη διακοπή της 
παροχής ανταλλακτικών, υλικών και εν γένει υπηρεσιών προς τον «Πελάτη» μέχρι την εξόφληση των 
απαιτήσεων της. 

6. Την «Εταιρεία» εκτός της παρακράτησης φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία των τιμολογίων, για 
παροχή υπηρεσιών, θα βαρύνει και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια  της 
παρούσας σύμβασης.  

7. Οι τυχόν  κρατήσεις (πλην του φόρου 8%), θα περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία και θα 
βαρύνουν την «Εταιρεία», ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον «Πελάτη». 

8. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, η «Εταιρεία» οφείλει να προσκομίσει στο Λογιστήριο του 
«Πελάτη» τα εξής: 
Α)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
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. 
 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια της «Εταιρείας» είναι τα εξής: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 
Α.Φ.Μ.: 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.   Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ετήσια, με ημερομηνία έναρξης την 27η Απριλίου 
του 2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
1. Η «Εταιρεία»   οφείλει να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, δηλ. να λιπαίνει, να 

ρυθμίζει και να ελέγχει την «Μηχανή», στην έκταση που χρειάζεται και στην συχνότητα που απαιτείται,  
παρέχοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά υλικά λίπανσης και καθαρισμού.  

2. Η «Εταιρεία»   οφείλει να πραγματοποιεί τόσες επί πλέον επισκέψεις, όσες θα χρειάζεται για 
ρύθμιση της «Μηχανής» και  αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας της, χωρίς επιπλέον χρέωση 
για τον «Πελάτη» και μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας της «Εταιρείας», ήτοι από Δευτέρα έως 
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Παρασκευή, τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8.00 έως 16.00. 
 Το ωράριο αναγγελίας βλαβών στην «Εταιρεία», είναι από 9.00 έως 15.00,  Δευτέρα έως Παρασκευή- 

εργάσιμες μέρες 
Ο χρόνος ανταπόκρισης της «Εταιρείας» σε κλήση για βλάβη, ορίζεται στις 12 εργάσιμες ώρες από 

την αναγγελία της. 
Ο χρόνος αποκατάστασης συνήθους βλάβης, ορίζεται στις 24 εργάσιμες ώρες από την άφιξη του 

εντεταλμένου της «Εταιρείας». 
3. Η «Εταιρεία» οφείλει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της για προληπτική συντήρηση και 

αποκατάσταση βλαβών, να τοποθετεί στη «Μηχανή» όλα τα υπό αντικατάσταση ανταλλακτικά (καινούρια 
ή λειτουργικά αντίστοιχα με αυτά), τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση, χωρίς χρέωση του «Πελάτη», υπό 
τον όρο ότι η καταστροφή ή η φθορά αυτή προήλθε από την κανονική και καλή χρήση της «Μηχανής». Τα 
ανταλλακτικά που αντικαθίστανται ανήκουν στην «Εταιρεία». 

4. Η «Εταιρεία»   οφείλει να παρέχει τις τεχνικές συμβουλές που θα της ζητάει ο «Πελάτης», για την 
από μέρους του χρησιμοποίηση της «Μηχανής», σύμφωνα με τον προορισμό χρήσης της από τον  
Κατασκευαστικό Οίκο. 

5. Προϋπόθεση των ως άνω υποχρεώσεων της «Εταιρείας» είναι ότι, κάθε βλάβη και ανωμαλία 
λειτουργίας της «Μηχανής», πρέπει αμέσως με την εμφάνιση της, να αναφέρεται στην «Εταιρεία». Η 
υποχρέωση της «Εταιρείας» δεν ισχύει αν ο «Πελάτης», χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της 
«Εταιρείας», προχωρήσει ο ίδιος σε επισκευές ή επιτρέψει αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Παρεπόμενες 
απαιτήσεις του «Πελάτη» κατά της «Εταιρείας» αποκλείονται ρητά. 

6. Η ευθύνη της «Εταιρείας» για εσφαλμένη ή πλημμελή τυχόν εκτέλεση των υπηρεσιών της τεχνικής 
εξυπηρέτησης, την οποία παρέχει με βάση τη σύμβαση αυτή, όπως επίσης και για βλάβες που πιθανόν 
θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τεχνικής εξυπηρέτησης, περιορίζεται στην χωρίς χρέωση 
του «Πελάτη» αποκατάσταση των ελλείψεων και βλαβών της «Μηχανής», οι οποίες αποδεδειγμένα 
προήλθαν από υπαιτιότητα της «Εταιρείας» ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.  

7. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της «Εταιρείας», η αποκατάσταση βλαβών και 
ανωμαλιών που προέρχονται από την μη κανονική και καλή χρήση της «Μηχανής», από σφάλματα στον 
χειρισμό, από υπερβολική χρήση και φόρτωση, από ελλιπή φροντίδα για την λειτουργία (όπως π.χ. 
ελλιπής καθημερινός καθαρισμός ) της «Μηχανής», από χρησιμοποίηση ακατάλληλων μέσων  εργασίας 
(όπως π.χ. μελάνι, φάκελος κλπ), τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 
από τη μη τήρηση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας και χρήσης (ειδικά συνθήκες που δεν 
ανταποκρίνονται στα καθορισμένα όρια για τις συνθήκες εγκατάστασης π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, 
σκόνη, κλπ, συνθήκες λειτουργίας π.χ. φορτίο, κλπ), από σύνδεση με την «Μηχανή», ακατάλληλων 
επιπλέον συσκευών από πυρκαγιά, από πλημμύρα, από δυστυχήματα και γενικά ανωτέρα βία. Το ίδιο 
ισχύει και για αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων 
προσώπων. 

8. Η παρούσα σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης δεν συμπεριλαμβάνει επίσης τις παρακάτω 
υπηρεσίες, υλικά και ανταλλακτικά :  

α) προσθήκη μελάνης ( εκτός από τις τακτικές επισκέψεις του μηχανικού κατά τη τακτική συντήρηση), 
β) προμήθεια και αντικατάσταση βοηθητικών παρελκόμενων, όπως καλύμματα, κλπ,  
γ) προμήθεια αναλωσίμων υλικών λειτουργίας, όπως μελάνης, κλπ,  
δ) προμήθεια αναλωσίμων υλικών προσδιορισμένου κύκλου ζωής, όπως πχ λεπίδες κοπής, ελαστικά 

ρολά τροφοδοσίας, ιμάντες κλπ,  
ε)προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών τρόπου και βαθμού χρήσης, όπως πχ κινητήρες ισχύος, 

PROM προγραμμάτων, αυτοτροχιζόμενα μαχαίρια κοπής, κλπ. 
9. Επίσης η σύμβαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει την εκτέλεση ολικής ή μερικής ανακατασκευής της 

«Μηχανής» (rebuild) καθώς και τη γενική ανακαίνιση ( overhaul). 
10. Η «Εταιρεία»  έχει υποχρέωση να αναγγέλλει έγκαιρα γραπτά ή τηλεφωνικά στον «Πελάτη» τον 

χρόνο επίσκεψης των εντεταλμένων της. 
11. Η «Εταιρεία» υποχρεούται, τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης, να ειδοποιήσει τον 

«Πελάτη» για την ανανέωση αυτής. Το ύψος της αναπροσαρμογής της συμβατικής αξίας, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του τιμαρίθμου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο «Πελάτης» δικαιούται να λύσει τη σύμβαση 
μονομερώς, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, που θα κοινοποιήσει στην «Εταιρεία» πριν από τη λήξη της.  

12. Η «Εταιρεία» με την υπ΄ αριθμ  πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ: 4503/21-1-2016 προσφορά της (16-0005-
1/18.01.2016), έχει δεσμευτεί για το κόστος παροχής των ως άνω υπηρεσιών, με ετήσιο συνολικό 
τίμημα, 709,20 € πλέον ΦΠΑ 23% ή 59,10 € πλέον ΦΠΑ 23% μηνιαία  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 
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Η παρούσα σύμβαση τεχνικής συντήρησης αναφέρεται στο αυτόματο σύστημα γραμματοσήμανσης 

τύπου Pitney Bowes – PB E681/E666/B96B,του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα.  

1. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μόνο την «Εταιρεία» για την αποκατάσταση των 
βλαβών και την συντήρηση της «Μηχανής.  

2. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να διαθέτει την «Μηχανή» στα εντεταλμένα πρόσωπα της 
«Εταιρείας», αμέσως με την άφιξη τους,  για την εκτέλεση της συντήρησης και των εργασιών επισκευής. 
Επίσης είναι υποχρεωμένος να υπογράφει τα δελτία προληπτικής ή επανορθωτικής συντήρησης, τα 
οποία θεωρούνται και ως μόνα αποδειχτικά στοιχεία των προσφερομένων υπηρεσιών.  

3. Ο «Πελάτης» έχει υποχρέωση να επιτρέπει τη μεταφορά της «Μηχανής», με δική του ευθύνη και 
δαπάνη, στις εγκαταστάσεις της «Εταιρείας», όποτε αυτό  κρίνεται αναγκαίο, λόγω της κατάστασης 
λειτουργίας της «Μηχανής» ή της φύσης της εργασίας, που είναι ανάγκη να γίνει σ΄ αυτήν.  

4. Ο «Πελάτης»  υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την «Εταιρεία» για κάθε ανωμαλία ή βλάβη που 
θα παρουσιασθεί. Οποιαδήποτε ανωμαλία ή ζημιά, προκύψει με την επέμβαση αποκατάστασής της από 
τον ίδιο τον «Πελάτη» ή τρίτο πρόσωπο, δεν βαρύνει την «Εταιρεία» ή οποία παύει να έχει οποιαδήποτε 
υποχρέωση αποκατάστασης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

5. Σε περίπτωση όμως που ο «Πελάτης» αποξενωθεί από τη πιο πάνω μηχανή, με οποιοδήποτε 
τρόπο, (π.χ. πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσεως σε τρίτους, κατάσχεση κ.λ.π.), η παρούσα 
σύμβαση παύει να ισχύει από τον χρόνο της αποξένωσης και ο «Πελάτης» οφείλει να καταβάλλει το 
προβλεπόμενο - σύμφωνα με το άρθρο 2-  ποσό για το δεδουλευμένο διάστημα. 

6. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία της μηχανής, 
γείωση, παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας και χώρο προσπελάσεως σ' αυτήν. Επίσης οφείλει να μη τη  
μετακινεί, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του, παρά μόνον κατόπιν  ειδοποιήσεως της «Εταιρείας» 
τουλάχιστον προ 10 ημερών, με σκοπό όπως, ύστερα από την προειδοποίηση, αναλάβει αυτή με δαπάνη 
του «Πελάτη» την μετακίνηση της  μηχανής, εκτός βεβαίως αν οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν εγγράφως 
διαφορετικά. Μετακίνηση σε άλλη πόλη έχει σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, 
εκτός εάν στη νέα πόλη υπάρχει εξουσιοδοτημένος τεχνικός της «Εταιρείας» και συμφωνηθεί εγγράφως 
το νέο κόστος συντήρησης της μηχανής. 

7. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της μηχανής, σύμφωνα  με τις εκάστοτε 
παρεχόμενες οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ) από την «Εταιρεία».  

8. Ο «Πελάτης» δεν μπορεί να κάνει ή να επιτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο ρύθμιση, συντήρηση, ή 
τροποποίηση της μηχανής, από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την «Εταιρεία», οφείλει δε να 
διατηρεί τις πινακίδες, ενδείξεις κλπ επί της μηχανής αναλλοίωτες. Σε αντίθετη περίπτωση, η παρούσα 
σύμβαση παύει να ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο «Πελάτης» έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς, σε περίπτωση 
παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από την «Εταιρεία», ειδοποιώντας αυτήν εγγράφως, ένα 
μήνα πριν.  

Αντιστοίχως, η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς, εάν ο 
«Πελάτης» δεν εξοφλεί τα τιμολόγια συντήρησης εντός του χρόνου που ορίζει η παρούσα. 

Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση 
της «Εταιρείας» προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 
μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – 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. Η «Εταιρεία» 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. Η «Εταιρεία» έχει υποχρέωση να μην κάνει γνωστά σε τρίτα πρόσωπα, εμπορικά μυστικά 
του  «Πελάτη», τα οποία έμαθε κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης αυτής. 

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. 
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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 δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό. 

7. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν ισχύει, εάν δεν έχει γίνει εγγράφως και δεν έχει 
υπογραφεί από τους συμβαλλομένους δεόντως. 

8. Αναπόσπαστο μέρος  της σύμβασης αυτής, αποτελεί η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 4503/21-1-
2016 (16-0005-1/18.01.2016) προσφορά της αναδόχου, για την τεχνική εξυπηρέτηση του συστήματος, 
καθώς και η από 02.02.1996 «Σύμβαση Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης ( Επίπεδο Γ΄) Νο 
95/142»,  μεταξύ του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 
της «Εταιρείας» 

 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ 

του  ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε. 
Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 

  
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 
 

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


