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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ &  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  
 

Στην Αθήνα, σήμερα 28/07/2015, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό 

τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο 
εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») 

& 
2) Αφετέρου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ», που εδρεύει, 

 επί της οδού Καλλιρόης 98 & Τριβόλη, Αθήνα, Τ.Κ. 11741, τηλ. 210-9002250, με Α.Φ.Μ. 
094265075,  αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 1179/30.07.2014 πρακτικό του Δ.Σ. από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. & Τεχνικό 
Διευθυντή της εταιρείας  κ. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Παναγιώτη,  κάτοχο του Α.Δ.Τ. ** 
******, που εκδόθηκε στις **.**.**** από το Τ.Α. *************, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»),  συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του σύμφωνα με :  
 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 48431/03-07-2015, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 

7ΣΜ0ΟΡΕ1-ΝΙ6), με την οποία δεσμεύτηκε ποσό ύψους 6.888,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. στον  ΚΑΕ 0887.000,  οικ. Έτους 2015 - «Σύμβαση 
συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού, ενός έτους με την BYTE COMPUTERS ΑΒΕΕ, 
δέσμευση ποσού 6.888,00 ευρώ του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016».   

 
 Την απόφαση επί του 3ου θέματος της 353ης/25-06-2015, συνεδρίασης του Δ.Σ. του  

Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 7ΣΑΡΟΡΕ1-78Ε - ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ002894949).  
 
 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 221682/23-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ, περί έγκρισης υπογραφής σύμβασης ετήσιας συντήρησης 
του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ 
πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ002894847).  
 

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 34560/15-5-2015 προσφορά της Αναδόχου εταιρείας BYTE 
COMPUTER ΑΒΕΕ.  

 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει τη συντήρηση του εξοπλισμού των  Τομέων 

Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  όπως περιγράφεται στον  πίνακα Ι του άρθρου 1 της παρούσας 
σύμβασης, για ένα (1) έτος με τους ακόλουθους όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την ετήσια συντήρηση του μηχανογραφικού του 

εξοπλισμού (Συστήματα Η/Υ, Εκτυπωτές, Περιφερειακές Συσκευές) στη Κεντρική Υπηρεσία των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα,  με τις 
αντίστοιχες ποσότητες και είδη: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 
1. PC  120 
2. LEXMARK E350 20 
3. LEXMARK E340 20 
4. LEXMARK E360 10 
5. LEXMARK T614 1 
6. HP LASERJET 1300 10 
7. HP LASERJET 1320 10 
8. HP DESKJET 5150 1 
9. HP COLOR LASERJET 2550 1 
10. HP DESKJET 6940 1 
11. OKI B410 15 
12. OKI B411 10 
13. OKI B431 5 
14. OKI 3320 20 
15. OKI 3321 10 
16. EPSON FX-880 1 
17. HP PROL.DL360 RACK SERVER 1 
18. HP PROL.DL360 RACK SERVER 1 
19. HP PROL.DL360 RACK SERVER 1 
20. HP PROL.DL360 RACK SERVER 1 

 
  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

2.1 Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:  
 Την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του υλικού (hardware) που 

περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα  για την επιδιόρθωση των βλαβών που προκύπτουν στα 
συστήματα του Εργοδότη και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας αυτών, με κάλυψη εργασίας. 

 Την προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού 
 Την επιτόπια (on site) υποστήριξη  
 Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση  
 
2.2 Με την παρούσα σύμβαση δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται: 
 Σε κακή χρήση του εξοπλισμού, η οποία προκαλείται από τη μη τήρηση των οδηγιών 

χρήσης του κατασκευαστή.  
 Σε χρήση αναλωσίμων υλικών (δισκέτες, κασέτες, μελανοταινίες, toners κ.λπ) που είναι 

εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή.  
 Σε «ιούς» 
 Σε διακυμάνσεις της τάσης ή διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ο εξοπλισμός δεν 

προστατεύεται από μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) 
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 Σε επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο άτομα 
 Σε λόγους ανωτέρας βίας (σεισμούς, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές 

ενέργειες, κ.λ.π.) 
 
Για τις βλάβες που θα προκύψουν  από τους ανωτέρω λόγους η επιδιόρθωση αυτών  και η 

αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των συστημάτων, αν και εφόσον είναι δυνατή, δεν 
καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση και ο Εργοδότης θα χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο 
εξωσυμβατικών υπηρεσιών του Ανάδοχου.  

2.3 Επίσης, δεν καλύπτονται τα ανταλλακτικά, καθώς και τα αναλώσιμα ανταλλακτικά, όπως: 
μελανοταινίες, κεφαλές εκτυπωτών, δισκέτες, κασέτες, toners, drums, maintenance kits, ink 
cartridges κ.λπ. το κόστος των οποίων επιβαρύνει τον Εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον Εργοδότη, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. εκτός από τις επίσημες αργίες.  
3.2 Η απόκριση του Αναδόχου στις κλήσεις του Εργοδότη πρέπει να πραγματοποιείται εντός 

τεσσάρων (4) ωρών από τις κλήσεις αυτές.  
3.3  Για τις βλάβες που προκύπτουν στα συστήματα του Εργοδότη,  η επιδιόρθωση αυτών  

και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους,  πρέπει να πραγματοποιείται εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την κλήση.  

3.4 Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξουσιοδοτήσει άτομο το οποίο θα 
ενημερώνει τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Τα τηλέφωνα αναγγελίας βλαβών 
είναι:   210   900 22 50,  210 900 20 00 

3.5 Το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από 
την κλήση του Εργοδότη, θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Αν αυτό δεν 
είναι εφικτό, τεχνικός θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργοδότη εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος όπως αυτό ορίζεται παραπάνω. 

3.6  Όταν δεν είναι δυνατή η άμεση και επί τόπου επιδιόρθωση της βλάβης και η 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη μεταφορά των 
μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του με δικά του έξοδα και την επισκευή του συστήματος ή 
μονάδων αυτού κατόπιν συμφωνίας με τον Εργοδότη, ενώ προβαίνει σε προσωρινή 
αντικατάσταση του συστήματος ή μονάδων του με άλλον/α αναλόγων δυνατοτήτων και άριστης 
λειτουργικής κατάστασης. Σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών 
από τον κατασκευαστή (end of support life), ο Ανάδοχος θα προτείνει την απόσυρση του 
συγκεκριμένου μηχανήματος και την αγορά νέου σε ειδική τιμή. Το νέο μηχάνημα θα καλύπτεται 
αυτόματα έως τη λήξη της σύμβασης. Για την παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τα απαραίτητα από το Νόμο παραστατικά (δελτία 
αποστολής). 

3.7 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα επιλογής του τρόπου και του τόπου επισκευής των ειδών που 
καλύπτονται στην παρούσα σύμβαση. Τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται περιέρχονται στην 
κυριότητα του Εργοδότη. Εάν ο Εργοδότης ζητήσει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση εκτός του 
ωραρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας, οι υπηρεσίες θα παρέχονται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο εκ μέρους του Αναδόχου και με τους όρους και το τιμολόγιο που ισχύουν 
τη συγκεκριμένη περίοδο. 

3.8 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, θα τηρείται με ευθύνη του Εργοδότη, 
ημερολόγιο του συστήματος όπου θα καταχωρούνται οι κλήσεις προς τον Ανάδοχο και στο οποίο 
θα υπογράφει ο μηχανικός του Αναδόχου για τις ενέργειες που θα λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των βλαβών, για τις οποίες θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά φύλο βλαβών με το 
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είδος αυτών, καθώς και με τα ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για την επιδιόρθωση των βλαβών και 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους, το οποίο θα συνοδεύει το δελτίο αποστολής, καθώς και 
τα τιμολόγια για τα ανταλλακτικά – εάν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, ο Εργοδότης οφείλει να τηρεί 
αρχεία ασφαλείας, μη ευθυνόμενου του Αναδόχου για τυχόν απώλεια δεδομένων. 

3.9 Αν κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης δημιουργηθούν από τους εντεταλμένους 
προς τούτο υπαλλήλους του Αναδόχου φθορές ή βλάβες στην περιουσία του Εργοδότη, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί στους εντεταλμένους για την τεχνική εξυπηρέτηση υπαλλήλους 
του, κατά τη διάρκεια και από την ενάσκηση των παραπάνω εργασιών.   

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται σε 11.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικά 

13.776,00 € με το Φ.Π.Α., αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.  
 Οι κατά νόμο κρατήσεις και όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι: 
I. 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)). 
II. Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
III. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό κάθε τιμολογίου, 
μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

6.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις με την έκδοση 
και υποβολή στο Λογιστήριο του Εργοδότη των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, στο 
τέλος κάθε εξαμήνου και αφού αφαιρεθούν όλες οι παραπάνω κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α., που 
βαρύνει τον Εργοδότη. 

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

6.3 Για την καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο απαιτούνται τα εξής:  
- Έκδοση και υποβολή στον Τομέα των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
- Έγκριση των ενταλμάτων πληρωμής από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

διενεργεί τον έλεγχο. 
-   Δήλωση του αριθμού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 
-  Προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και κάθε άλλου εγγράφου που 

τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
6.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Π.Δ. (118/2007). 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

7.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 076/7054661/27-07-2015 εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που εκδόθηκε  από την  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ποσού  560,00 
ευρώ, το οποίο  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7.2 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εξόφληση και του τελευταίου 
τιμολογίου που αφορά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται καμία 
εκκρεμότητα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

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

και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.  
8.2  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας (π.χ. κοινωνικές 
αναταραχές, θεομηνίες κλπ), τότε η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών θα αναστέλλεται για όσο 
χρόνο διαρκούν οι παραπάνω περιστάσεις και ο Ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για κάθε 
καθυστέρηση που οφείλεται σε τέτοια γεγονότα. 

8.3 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. 

8.4  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.  

8.5  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, είναι 
το Ελληνικό. 

8.6  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.)  

8.7  Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται 
με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου. 

 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του ΔΣ του ΕΤΑΑ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   

 
 


