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ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΞΤ .Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ  
γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο  ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΑΜΑ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ….../.……/2014 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία 

«Δπαγγεικαηίεο Πξάθηνξεο Παηγληδηώλ Πξόγλωζεο πλεηαηξηζκόο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο» 
(ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.»), ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε αξηζκφο 56, κε 

Α.Φ.Μ. 998404734 ηεο Γ.Ο.Τ. Α’ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα Λπκπεξνπνχινπ Αηθαηεξίλε θαη αθεηέξνπ ηνπ 

Μέινπο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε αξηζκφ εγγξαθήο 

 

θνξέα αηνκηθήο επηρείξεζεο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο ή λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ θαη δηαρεηξηζηή εηαηξίαο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, κε ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 

Δπψλπκν  

Όλνκα  (θσζικού προζώποσ ή διατειριζηή εηαιρίας) 

Όλνκα παηξφο                  

Α.Γ.Σ.  

Δπσλπκία εηαηξίαο (ζσμπληρώνεηε ΜΟΝΟ για Ο.Ε./κοινωνίες) 

Κσδηθφο Πξαθηνξείνπ  

Δηαηξία Πξαθηφξεπζεο (ΟΠΑΠ, Λατεία  κλπ) 

 

πνπ εδξεχεη ζηελ 

 

Οδφο  

Αξηζκφο  

Πφιε/ρσξίν/νηθηζκφο  

Γήκνο  

Ννκφο  

ΑΦΜ & ΓΟΤ επηρείξεζεο   

 

ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη έρεη ηελ απαηηνχκελε πξνο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη λνκηκνπνίεζε θαη πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Μέινο» ή 

«Δηζπξάθηνξαο» ζπκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία δεθηά ηα παξαθάησ:  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη κέιε ηνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ 

παηρληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. ή/θαη άιισλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο 

(Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Ι.Δ. θηι). Ο .Δ.Π.Π.Π. έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. Έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. είλαη «ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ 

ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, νξγαληζκψλ 

θνηλήο σθειείαο θ.η.ι.».  

 

Α.Μ.: 
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Η δξαζηεξηφηεηα εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή ζπλδξνκεηψλ νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 16β΄ ηνπ Π.Γ. 

186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο χδξεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ 

θ.ι.π.) απφ αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο, δηέπεηαη κεηαμχ ησλ 

άιισλ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ πνπ φξηζαλ φηη: 

 
1.1. Με ηελ ΠΟΛ.1120/15/9/2009 (Αξ. Πξση: 1088408/425/0015):  

1.1.1    Γηα ηε δηθαηνχκελε πξνκήζεηα, θαηά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή ζπλδξνκεηψλ 

νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 

16β΄ ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο χδξεπζεο, ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ 

θαλαιηψλ θ.ι.π.), πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ 

πξφγλσζεο, εθφζνλ ε πξνκήζεηα βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή ή ζπλδξνκεηή, εθδίδνληαη απφ ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο απηνχο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.., νη νπνίεο εθηππψλνληαη ζηα πξαθηνξεία ησλ κειψλ ησλ 

αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (θαηαζηήκαηα δηελέξγεηαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο- ζεκεία εμφθιεζεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ), κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ειεθηξνληθή ζχλδεζε, θαη ιακβάλνπλ 

ζήκαλζε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α/222) θπξηφηεηαο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ή ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ ζπλεηαηξηζκψλ. 

1.1.2    Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο αλσηέξσ ζπλεηαηξηζκνχο πξνο ηα κέιε ηνπο- 

πξάθηνξεο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

εμνθιήζεηο θαη εθηππψλνληαη ηα αλσηέξσ θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, 

εθδίδνληαη κεληαίεο εθθαζαξίζεηο, ζεσξεκέλεο εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο ή κε ζήκαλζε απφ ηνπο σο 

άλσ θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθέο. Οη 

εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ κήλα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..). 

1.1.3  Γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηα κέιε ηνπο - πξάθηνξεο 

παηρληδηψλ πξφγλσζεο, ππνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο φζν θαη απφ ηα κέιε ηνπο 

ζηνηρεία γηα δηαζηαχξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) 

1.2.  Με ηελ ΠΟΛ.1142/20.11.2009 (Αξ. Πξση: Γ14 1108116 ΔΞ 2009):  

1.2.1     χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 ηδξχζεθε ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ», κε ηα αξρηθά 

«.Δ.Π.Π.Π.», κέιε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ παηγληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. ή θαη άιισλ 

παηγληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο (Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Ι.Δ. θιπ.).  

1.2.2  Ο πλεηαηξηζκφο έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ησλ κειψλ ηνπ. Μεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάιεςε εμφθιεζεο 

ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ  θνηλήο σθειείαο θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο. 

1.2.3  Η εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλαιακβάλεηαη απφ ην ζπλεηαηξηζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ πξαθηνξείσλ κειψλ ηνπ, κε βάζε ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη αθελφο κεηαμχ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ πειάηε (νξγαληζκφο θνηλήο σθέιεηαο ή επηρείξεζε ηειεπηθνηλσλίαο) θαη 

αθεηέξνπ κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δηθαηνχκελε 

αληηπαξνρή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, γηα ηελ ππεξεζία εμφθιεζεο, θαζψο θαη ην κέξνο ηεο 

αληηπαξνρήο απηήο πνπ δηθαηνχηαη ην κέινο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εμφθιεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ. Η εμφθιεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ on-line πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην 
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νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη 

ηεξκαηηθνχο ππνινγηζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κειψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ εηζάγνληαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ 

κέινπο θαη κεηά ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εμφθιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε (νξγαληζκφ θνηλήο σθέιεηαο, 

επηρείξεζε ηειεπηθνηλσλίαο), εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην 

πλεηαηξηζκφ, ε νπνία εθηππψλεηαη απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ κέινπο θαη παξαδίδεηαη ζηνλ 

θαηαλαισηή. ηελ απφδεημε απηή αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν .Δ.Π.Π.Π., ν πξάθηνξαο, ν 

νξγαληζκφο/εηαηξία ησλ νπνίσλ εμνθιείηαη ν ινγαξηαζκφο, ην πνζφ ηεο πιεξσκήο θαη ε 

πξνκήζεηα ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή. Γηα ηελ 

ακνηβή ηνπ πξάθηνξα κέινπο, ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε είζπξαμε, εθδίδεηαη  

εθθαζάξηζε απφ ην .Δ.Π.Π.Π. γηα θάζε πξάθηνξα.  

1.2.4   Η αλσηέξσ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ εθθαζαξίζεσλ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ 

αξ. 1088408/425/0015/ΠΟΛ 1120/15.9.2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & 

Οηθνλνκηθψλ. 

1.2.5     Απφ ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, ην 

νπνίν πξνζθνκίζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο, πξνθχπηεη φηη ε παξνρή ησλ κειψλ πξνο ηνλ 

πλεηαηξηζκφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε πιηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο, ήηνη δελ πξφθεηηαη απιά γηα 

δηάζεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηελ εθηχπσζε ηεο απφδεημεο, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχλνιν ππεξεζηψλ (ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, 

αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αζθαινχο θχιαμεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ 

νξζή εθπιήξσζε ηεο εμφθιεζεο, θιπ.), ην νπνίν ζπλνιηθά εθηηκψκελν εθπιεξψλεη ηηο 

ηδηάδνπζεο θαη νπζηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο απαιιαζζφκελεο πξάμεο πνπ αθνξά πιεξσκέο – 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ.  

1.2.6     (Παξάγξαθνο 10 ηεο απφθαζεο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, πξνο ην πλεηαηξηζκφ, γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο, απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22, παξ. 1, πεξίπησζε θε΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ, δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. 

 

2. χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: «Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, θαη ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ηα 

κέιε σο αθνινχζσο α) ην 2% ηζνκεξψο θαη’ αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαη β) ην 

98% αλαινγηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ην ιφγν 

απηφ κε ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ή ην Λνγηζηήξην εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21  παξ. 2 θαη ε θαηάζηαζε 

ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηφζν ζε επξψ φζν θαη ζε πνζνζηφ 

επί ηνπ ζπλφινπ. Βάζεη ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο θαη κε ηελ έγθξηζε απηήο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαηά ζην άξζξν 21 παξ. 3 νξηδφκελα γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε.» 

 

3. Ο πλεηαηξηζκφο εθαξκφδεη ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο 

ινγαξηαζκψλ ηξίησλ, ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ αλεμάξηεην Φνξέα Σερληθψλ Διέγρσλ 

θαη Πηζηνπνηήζεσλ TUV Austria Hellas κε ην ππ’ αξηζκφλ 01012385 Πηζηνπνηεηηθφ ζην πεδίν 

«χλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ αμηνπνίεζεο δηθηχνπ Μειψλ - Γηελέξγεηα πξνκεζεηψλ - 

παξαθνινχζεζε Δίζπξαμεο θαη Απφδνζεο ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη 

εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσληψλ». 

 

4. Ο .Δ.Π.Π.Π. έρεη ζπκβιεζεί κε ηε «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΑΜΑ - ΓΔΤΑΓ», κε ηελ απφ 21/7/2014 χκβαζε ηνπο. Βάζεη ηεο 

χκβαζεο απηήο, ε ΓΔΤΑΓ έρεη ρνξεγήζεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ πειαηψλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
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ην νξγαλσκέλν δίθηπν ησλ Πξαθηνξείσλ ησλ κειψλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή 

ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηνλ ζθνπφ απηφ άιισλ εηαηξηψλ, 

έλαληη ακνηβήο ε νπνία ζα εηζπξάηηεηαη καδί κε ην πνζφ εθάζηνπ ινγαξηαζκνχ, ην κέγηζην χςνο 

ηεο νπνίαο έρεη πξνζπκθσλεζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλαθεξφκελε ζχκβαζε. 

 

5. Ο Δηζπξάθηνξαο είλαη πξάθηνξαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο θαη κέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε αξηζκό 

κεηξώνπ ….……, πνπ επηζπκεί λα εληάμεη ην πξαθηνξείν ηνπ ζην δίθηπν γηα ηελ άζθεζε ηεο, εθ 

ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηπιένλ πιεξνί ηηο πξφζζεηεο, 

πξνο ηνχην, πξνυπνζέζεηο πνπ ηπρφλ απνθαζίδεη ε Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π., γηα φζνπο κειινληηθά 

κεηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, αηηεζνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα είζπξαμεο 

ινγαξηαζκψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. αλαζέηεη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζην Μέινο θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ πειαηψλ 

ηεο ΓΔΤΑ Γξάκαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είζπξαμεο θαη απφδνζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, 

θαη ελ γέλεη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ ηδέα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα πξνβάιιεη απηά 

ζην θνηλφ. 

 

2. Ο Δηζπξάθηνξαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (αηνκηθή επηρείξεζε ή εηαηξία) 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν Μειψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο χκβαζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε 

ηε ΓΔΤΑΓ, φπσο απηφ ζπκθσλήζεθε λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ηζρχεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ. 

 

3. Οη φξνη ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο ΓΔΤΑΓ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο απφ ηα Μέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θαη ην Μέινο 

δειψλεη ξεηά θαη ρσξίο επηθπιάμεηο φηη: α.) έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε, β.) έρεη εληειψο 

θαηαλνήζεη ηνπο φξνπο ηεο, γ.) απνδέρεηαη απηήλ θαζ’ φιν ην πεξηερφκελν ηεο θαη δεζκεχεηαη 

απφιπηα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο, θαζψο θαη απφ ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο πξνβιέςεηο θάζε 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο, δ) φηη  επζχλεηαη γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ ηδίνπ, ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ, ηφζν απέλαληη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. φζν 

θαη απέλαληη ζηε ΓΔΤΑΓ ή ηνλ πειάηε ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο 

ηελ ηπρφλ πξνθιεζείζα δεκία. Δπίζεο, δειψλεη φηη ε) θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο ΓΔΤΑΓ, ζα απνηειεί ακέζσο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζή ηεο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζην Μέινο (κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη ηνπ Μέινπο γηα ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ηεο 

ΓΔΤΑΓ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ.  

4. ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Δ.Τ.Α.Γ. έρεη ηδηαίηεξεο θαη εζσηεξηθά εκπεξηζηαησκέλεο αληηξξήζεηο, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ζηελ έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ ζπγθεθξηκέλν Μέινο 

ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ε ίδηα ή δερζεί θαηαγγειία απφ πειάηε ηεο 

φηη ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. παξαβηάδεη ηε ζπκθσλεκέλε δηαδηθαζία, κπνξεί 

λα δεηήζεη απφ ην πλεηαηξηζκφ αλαιφγσο ή ηε καηαίσζε ηεο θαηάξηηζεο ζχκβαζεο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν Μέινο ή ηελ άκεζε θαηαγγειία απηήο θαη ηε δηαθνπή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο. Ο πλεηαηξηζκφο κεηά ηε ιήςε ησλ αληηξξήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο ζα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θζάζνπλ κέρξη θαη 
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ηε καηαίσζε θαηάξηηζεο ή ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν Μέινο ηνπ. ρεηηθά 

ζεκεηψλεηαη φηη ε θαζπζηέξεζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. λα θαηαγγείιεη ηε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή 

ζχκβαζε κεηά απφ ην ηδηαίηεξν αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηά ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζην πξννίκην αλαθεξφκελεο χκβαζήο ηνπ κε ηε Γ.Δ.Τ.Α.Γ.. 

 

5. Η δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΤΑΓ κέζσ ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πεξηγξάθεηαη επηγξακκαηηθά σο εμήο: 

  

5.1.Κάζε θνξά πνπ έλαο πειάηεο ηεο ΓΔΤΑΓ επηζπκεί λα εμνθιήζεη ινγαξηαζκφ ηνπ θαη 

πξνζέξρεηαη ζηα ζπκβεβιεκέλα πξνο ηνχην πξαθηνξεία ησλ κειψλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., 

φπσο απηφ ηνπ δεπηέξνπ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ, ηφηε ην Μέινο αθνχ ειέγμεη ην 

πξσηφηππν έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ ΓΔΤΑΓ, ζα επηβεβαηψλεη κε ηνλ πειάηε ην 

αλαγξαθφκελν ζπλνιηθό πνζό νθεηιήο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ην νπνίν ζα εηζπξάηηεη 

απνθιεηζηηθά ζε κεηξεηά, καδί κε ηελ πξνβιεπόκελε ακνηβή γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

είζπξαμεο, ηελ νπνία νξίδεη ην Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηα κέιε 

θαη ηεο νπνίαο ε αλψηαηε ηηκή θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν θπξηαξρηθφ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη ΓΔΤΑΓ ή ζε φπνηα κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο. Ρεηά ζπκθωλείηαη 

όηη δελ επηηξέπεηαη κεξηθή εμόθιεζε ινγαξηαζκνύ ΓΔΤΑΓ.  

 

5.2.Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηελ είζπξαμε ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε εηδηθνχ on line πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδηθφ πξφγξακκα (software), ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή εγθαηεζηεκέλν ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., εθηππσηή θαη 

ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ηνπ ινγαξηαζκνχ (barcode scanner), ηα 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πξαθηνξείν ηνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνο είζπξαμε ινγαξηαζκνχ εηζάγνληαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ Μέινπο ελώπηνλ 

ηνπ πειάηε θαη κεηά ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φηη κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε είζπξαμε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΤΑΓ, 

θαζψο θαη φηη ηαπηφρξνλα ε ζπλαιιαγή θαιχπηεηαη απφ ην ηξέρνλ δηθαίσκα είζπξαμεο 

ηνπ Μέινπο, ηφηε θαηαξράο εηζπξάηηεηαη ην πνζφ θαη θαηφπηλ επηθπξψλεηαη ε ζπλαιιαγή 

θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ έδξα ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Ο 

Δηζπξάθηνξαο πηζηνπνηεί ηελ είζπξαμε εθηππψλνληαο απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ ην ζρεηηθό 

κεραλνγξαθεκέλν έληππν θαη ην παξαδίδεη ζηνλ πειάηε καδί κε νιόθιεξν ην ζώκα 

ηνπ ινγαξηαζκνύ. Σν έληππν επέρεη ζέζε νξηζηηθήο εμνθιεηηθήο απφδεημεο κε 

εκεξνκελία θαη ψξα πιεξσκήο απφ ηνλ πειάηε ηα αλαγξαθφκελα. ε απηφ αλαθέξνληαη 

κεηαμχ άιισλ ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π., πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ 

Μέινπο, ν κνλαδηθφο θσδηθφο ηεο ζπλαιιαγήο, ε ΓΔΤΑΓ, ν κνλαδηθφο θσδηθφο 

πιεξσκήο ΓΔΤΑΓ, ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ε ακνηβή ππέξ ηνπ .Δ.Π.Π.Π, ε νπνία 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή. Η θαηνρή ηεο απόδεημεο εμόθιεζεο 

ινγαξηαζκνύ από ηνλ θαηαλαιωηή ζπληζηά πιήξε απόδεημε γηα όια ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε όηη ν ινγαξηαζκόο έρεη πιεξωζεί από ηνλ θαηαλαιωηή ζην 

Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνύ. 

 

5.3.Σν Μέινο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη δελ ζα δηελεξγεί νπδεκία είζπξαμε 

ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΤΑΓ γηα θακία άιιε εηαηξία εθηφο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., κε θαλέλαλ 

άιιν ηξφπν (ειεθηξνληθφ ή ρεηξνθίλεην) παξά κφλν κε ηνλ ζπκθσλνχκελν θαη 

αλαιπηηθά νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ελψπηνλ πάληνηε ηνπ πειάηε, θαζψο θαη φηη θακηά 

ζπλαιιαγή δελ πεξαηώλεηαη ρωξίο ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε ηνπ 

κεραλνγξαθεκέλνπ εληύπνπ ηεο παξαγξάθνπ 5.2 ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε 

παξαπιάλεζεο θαηαλαισηή απφ ην Μέινο, φηαλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 
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κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., πξνζπνηείηαη φηη δηεθπεξαίσζε ηε 

ζπλαιιαγή είζπξαμεο, ην Μέινο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο θαη έλαληη ηνπ πειάηε θαη 

ηεο ΓΔΤΑΓ γηα θάζε δεκία ηνπο, πνπ ζα ππνζηνχλ. Δθφζνλ ππάξμεη ζρεηηθή θαηαγγειία 

απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά θαηά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ΓΔΤΑΓ θαη δηαπηζησζεί φηη 

ην Μέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. παξαπιάλεζε πειάηε ηεο ΓΔΤΑΓ θαηά ηα αλσηέξσ ή 

δηελήξγεζε είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΤΑΓ γηα άιιε εηαηξία πιελ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., 

ηφηε: 

5.3.1. Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα 1.000 επξψ. 

5.3.2. Καηαγγέιιεηαη άκεζα ε παξνχζα ζχκβαζε κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ακέζσο κεηά 

ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ Δηζπξάθηνξα. 

5.3.3. Απνβάιιεηαη απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 

παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

5.3.4. Δπηπιένλ ν .Δ.Π.Π.Π. κπνξεί λα επηδηψμεη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν 

απνδεκίσζε απφ ην Μέινο, γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία ππνζηεί. 

 

6. Σν Μέινο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, επζχλεηαη ηφζν απέλαληη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. φζν θαη 

απέλαληη ζηε ΓΔΤΑΓ θαη ζηνλ πειάηε ηεο γηα θάζε δεκία πνπ ζα ππνζηνχλ απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο απηνχ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, είλαη δε ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο 

θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί απφ ηέηνηα αηηία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΟΤ – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ .Δ.Π.Π.Π. 

  

Σν Μέινο νθείιεη:  

 

1. Να δηαηεξεί επί ηεο βηηξίλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαη ζε νξαηφ ζεκείν ην ζήκα ή φπνην άιιν 

ζρεηηθφ έληππν πιηθφ ηνπ ρνξεγεί δσξεάλ ν .Δ.Π.Π.Π. πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. 

 

2. Να δηαηεξεί αλαξηεκέλε νπσζδήπνηε, ζπλερψο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαθηνξείνπ ηελ 

έληππε αλαθνίλσζε πνπ ηνπ ρνξεγεί ν .Δ.Π.Π.Π., κε ηελ νπνία πιεξνθνξείηαη ν θαηαλαισηήο 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο αλαγξάθνληαη θαη’ ειάρηζην α) ε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή 

δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο, β) ε δηελέξγεηά ηεο επ’ ακνηβή θαη γ) ε ππνρξέσζε έθδνζεο ηεο 

ζρεηηθήο εμνθιεηηθήο απφδεημεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

3. Να δηαζέηεη ζην πξαθηνξείν ηνπ, πξνο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή 

ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows λεψηεξεο έθδνζεο απφ ηα Windows 

’95, εθηππσηή - θαηά πξνηίκεζε ζεξκηθφ πιάηνπο 80 ρηιηνζηψλ - ή Inkjet πνπ λα εθηππψλεη 

ζειίδεο Α5, θαζψο θαη ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ 

νπνίσλ ε αγνξά θαη ιεηηνπξγία επηβαξχλεη ηνλ ίδην. ε πεξίπησζε πνπ ν .Δ.Π.Π.Π. 

εγθαηαζηήζεη δσξεάλ, κε ρνξήγεζε ή ρξεζηδάλεην, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ 

ή ελ γέλεη εμνπιηζκφ εμππεξέηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ, ην Μέινο 

ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην πξαθηνξείν ηνπ θαη δηα ηεο 

παξνχζαο δειψλεη φηη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηνλ νξζφ ηξφπν θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Ήδε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ζην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο ζηαδηαθήο πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο ηεο ππνδνκήο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ, ν 

.Δ.Π.Π.Π. ζπζηήλεη ζηα Μέιε ηνπ λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ πξνηεηλόκελν ζεξκηθό εθηππωηή 

πνπ δηαηίζεηαη ζε εηδηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ηα Μέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 



 

 

                                                                                                                                 Έθδνζε 1
ε 
/21.8.2014   

 

 

7 

4. Να εμππεξεηεί κε επγέλεηα θαη πξνζπκία ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ΓΔΤΑΓ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ γηα ηα ηπρεξά παίγληα 

πξφγλσζεο. 

 

5. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηεο 

ΓΔΤΑΓ. Να ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ εδξαίσζε θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο εκπνξηθήο θήκεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελ γέλεη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. 

αθηεξψλνληαο ηθαλφ ρξφλν ζηελ ελεκέξσζε ηνπο. Να ζπκκεηέρεη θαηά ην δπλαηφ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη λα πξνβάιιεη ζην θνηλφ γεληθά ηελ ηδέα 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηδίσο ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο ηνπ. Γηαηί ν .Δ.Π.Π.Π. εθηφο 

απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ κειψλ ηνπ, ζθνπφ έρεη λα απνηειέζεη 

παξάδεηγκα γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία, λένπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

ππεχζπλεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν .Δ.Π.Π.Π. εμαζθαιίδεη ζπκβάζεηο πξνβνιήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, πξνηππσκέλα ζην έληππν πνπ παξαδίδεη ζηνλ πειάηε σο απφδεημε 

ηεο ζπλαιιαγήο, θαη ρνξεγεί δσξεάλ ην ζρεηηθφ πιηθφ ζην δίθηπν ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ, ηφηε ην 

Μέινο ππνρξενχηαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

απνδείμεσλ, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίζεη ν .Δ.Π.Π.Π.. Αληηζηνίρσο, αλ ην 

Μέινο αηνκηθά ή ηα Μέιε κηαο πεξηνρήο νκαδηθά εμαζθαιίζνπλ αλάινγεο ζπκβάζεηο κε 

επηρεηξήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηφηε ην Μέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηά ηελ 

έγγξαθε έγθξηζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή θαη ηδίσο ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά αθφκε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ίδηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Μέινπο θαη παξάβαζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξείηαη αθφκε θαη κε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

  

7. Σν Μέινο θαη ν επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ δελ δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζνχλ 

απφ άιινλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα θαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 θαη 5.3.4 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 1). 

 

8.  Σν Μέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη λα εηζπξάηηεη όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΤΑ 

Γξάκαο ήηνη ηνπο εκπξόζεζκνπο, θαζώο θαη ηνπο εθπξόζεζκνπο (ιεγκέλνπο) γηα ηξηάληα 

(30) εκέξεο κεηά από ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ είηε πεξηέρεηαη ζην barcode είηε 

αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 

9. Σν Μέινο απαγνξεχεηαη λα εηζπξάηηεη δηαθνξεηηθφ πνζφ ακνηβήο απφ ην πξνζπκθσλεκέλν θαη 

δεισκέλν απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζηε ΓΔΤΑΓ (είηε κεγαιύηεξν είηε κηθξόηεξν) θαη δειψλεη φηη 

έρεη ζαθψο θαηαλνήζεη ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο ηνπ, απφ κηα ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ απηήο. Δθφζνλ θαηαγγειζεί θαη δηαπηζησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. ππέξβαζε είζπξαμεο απφ ην Μέινο ηνπ πνζνχ ηεο θαζνξηζκέλεο ακνηβήο ζε βάξνο 

πειάηε ηεο ΓΔΤΑΓ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: 

 

9.1. Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ Μέινπο εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα 1.000 επξψ γηα 

ηελ πξψηε παξάβαζε θαη 2.000 επξψ γηα ηε δεχηεξε θνξά, ν δε .Δ.Π.Π.Π. ζε 

δεχηεξε ππνηξνπή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 
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επέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζε ηεο ζην Μέινο, 

θαζψο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία. 

9.2. Απνβάιιεηαη ην Μέινο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

10.  Σν Μέινο νθείιεη λα απνδέρεηαη ειέγρνπο κέζα ζην θαηάζηεκα ηνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο 

ηνχην πξφζσπα είηε απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. είηε απφ ηε ΓΔΤΑΓ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλεκέλεο 

δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ν ίδηνο, νη ππάιιεινη ή νη 

πξνζηηζέληεο ηνπ, παξέρνληαο θάζε δπλαηή πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν.  

 

11. Αθπξψζεηο θαηαρσξεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ΓΔΤΑΓ ζα εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά ηελ ίδηα εκέξα 

θαηφπηλ απνζηνιήο ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είζπξαμεο θαη ζα 

απνζεθεχνληαη απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηε δηεπζέηεζε ηπρφλ δηαθνξψλ. εκεηώλεηαη όηη ν 

Δηζπξάθηνξαο πξώηα ζα επηβεβαηώλεη θαη ζα παξαιακβάλεη ην ζπλνιηθό πνζό πιεξωκήο 

θαη θαηόπηλ ζα δίδεη εληνιή απνζήθεπζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη έθδνζεο ηεο απόδεημεο. Ωο 

εχινγνη ιφγνη αθχξσζεο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά ε δηαθνπή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ 

ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε αδπλακία έθδνζεο απφδεημεο ελψ έρεη ήδε απνζεθεπζεί ε 

ζπλαιιαγή. 

 

12. ε θάζε πεξίπησζε, αλ αληηθεηκεληθά δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε νπνηαζδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Μέινπο, ν .Δ.Π.Π.Π., κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

νξγάλνπ ηνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, λα αξλεζεί ή λα αλαζηείιεη ηελ 

εμ απηήο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ηδίσο λα δηαθφςεη ακέζσο ηελ πξφζβαζε ηνπ 

Μέινπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ ζχζηεκα, δηαθφπηνληαο ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ απφ ην 

Μέινο. 

13. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ. θαη ησλ πειαηψλ ηεο ν .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη λα 

εληάμεη ζην δίθηπν είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηεο Δπηρείξεζεο επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα ζε φιεο 

ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο θαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ .Δ.Π.Π.Π. – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΟΤ 

 

Ο .Δ.Π.Π.Π. ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ζην Μέινο: 

 

1. Σελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο ΓΔΤΑΓ. 

 

2. Σελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

 

3. Τπνζηήξημε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (9:00-21:00) θαζεκεξηλά, κέζσ 

ηειεθσληθήο γξακκήο επηθνηλσλίαο ή/θαη ειεθηξνληθήο θφξκαο επηθνηλσλίαο. 

 

4. Σηο θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά, λα  δηαθεκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζην 

επξχ θνηλφ, λα επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν, λα κεξηκλά γηα ηελ 

ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ Μέινπο ζηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, λα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή 

αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ, λα εξεπλά γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαλνκή 

ζηνπο εηζπξάθηνξεο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα βειηηψλεη ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, λα 
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εμαζθαιίδεη κε λέεο ζπκβάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ παιαηψλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή ακνηβή ζην 

Μέινο, λα ηνλ ππεξαζπίδεηαη απφ θάζε αζέκηην αληαγσληζκφ.  

 

Σν Μέινο δηθαηνύηαη: 

 

5. Ακνηβή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, πνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ζε 0,53 

επξψ αλά εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ θαη αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, 

αλαπξνζαξκνδφκελε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή άιινπ, 

εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηήλ, νξγάλνπ θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ χκβαζε κεηαμχ ΓΔΤΑΓ 

θαη .Δ.Π.Π.Π. ή φπνηα ηξνπνπνίεζε απηήο.  

 

6. πκκεηνρή ζηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, αλάινγα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηα έζνδα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

 

7. Να αξλείηαη ηελ είζπξαμε ησλ ινγαξηαζκψλ εθείλσλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δεκηνπξγνχλ 

ακθηζβεηήζεηο (ζρηζκέλνη, αδπλακία αλάγλσζεο barcode, ιήμε ηνπ πεξηζσξίνπ πιεξσκήο θιπ), 

παξαπέκπνληαο ηνλ πειάηε ζηε ΓΔΤΑΓ. 

 

8. Να έρεη δηαξθή πξφζβαζε ζε κεραλνγξαθεκέλν αξρείν κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν αλά δξαζηεξηφηεηα, ην ππφινηπν ηνπ νξίνπ ζπλαιιαγψλ ηνπ, ηηο 

ηπρφλ πξνθαηαβνιέο ηνπ, ηηο θαηαζέζεηο ηνπ, θαζψο επίζεο ηα επηκέξνπο πνζά θαη ην ζχλνιν ηεο 

ηξέρνπζαο θάζε θνξά νθεηιήο ηνπ ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., θαη ηεο ακνηβήο ηνπ.  

 

9. Να δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΤΑΓ κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

Απνηειεζκάησλ θαη ηεο έθζεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 

 

10. Σν Μέινο δηθαηνχηαη λα θαηαζέηεη αηηήκαηα θαη ηδίσο πξνηάζεηο ζην Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ηελ 

εηδηθή πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηα ή νη πξνηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ 20 Μέιε, ηφηε ην Γ.. ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ λα ηα πξνσζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο 

δηαβνχιεπζεο κε φια ηα Μέιε ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

 

1. Γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΤΑΓ ε πξνκήζεηα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. νξίδεηαη, θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζε 0,75 επξώ αλά εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ θαη βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ πειάηε - θαηαλαισηή. Σν πξναλαθεξφκελν πνζφ δχλαηαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ην .Δ.Π.Π.Π. κεηά ηελ παξέιεπζε εχινγνπ δηαζηήκαηνο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ππάξμεη έγγξαθε ελεκέξσζε ή θαη έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑΓ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηε χκβαζε ΓΔΤΑΓ θαη .Δ.Π.Π.Π.. Η πξνκήζεηα απνδίδεηαη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. καδί 

κε ηελ αμία ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε ΓΔΤΑΓ θαη 

.Δ.Π.Π.Π., θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., φπσο απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηα Μέιε ηνπ. ήκεξα απνδίδνληαη, έσο ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

ηεο Σξάπεδαο, θάζε Σξίηε (φηη εηζέπξαμε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, απφ Παξαζθεπή σο θαη 

Γεπηέξα) θαη θάζε Παξαζθεπή (φηη εηζέπξαμε Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε), εθηόο αλ ε Σξίηε ή 

ε Παξαζθεπή ζπκπίπηνπλ κε εκεξνκελίεο επίζεκωλ αξγηώλ ηωλ Σξαπεδώλ, νπόηε 

παξαηείλεηαη ε θαηάζεζε θαηά κία εκέξα, εθφζνλ απηή είλαη εξγάζηκε. Η θαηάζεζε γίλεηαη 

ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε αξηζκφ 103/480123-77, πνπ δηαηεξεί ζηελ ΔΣΔ, 
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απνθιεηζηηθά πξνο ην παξφλ ζηα ηακεία ηεο Σξάπεδαο, κέζσ εηδηθήο ζπλαιιαγήο 4300 (θσδ. 

1120) ηνπ πζηήκαηνο Δμππεξέηεζεο Σξίησλ ηεο ΔΣΔ. Καηά ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ ηακία ηεο Σξάπεδαο ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ Μέινπο, ην πνζφ θαηάζεζεο, ε αηηηνινγία 

θαη έλαο 9ςήθηνο πξνζσπηθφο θσδηθφο ηνπ Μέινπο, πνπ ηνπ παξαδίδεη ν .Δ.Π.Π.Π. καδί κε ηε 

ζχκβαζε ηνπ. Υσξίο ηνλ θσδηθφ απηφ, δε ζα δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή. (ρεηηθά, ζεκεηψλεηαη 

φηη ε Δζληθή Σξάπεδα εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα, πέξαλ ηεο ηακηαθήο ζπλαιιαγήο, ρξήζεο 

επηπξφζζεηα θαη ηνπ Γηθηχνπ ησλ ΑΣΜ, θαζψο θαη ηνπ internet banking γηα ηελ είζπξαμε απφ 

ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη θαηαζέζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε λέεο νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., νη νπνίεο ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζην Μέινο, ρσξίο ηελ αλάγθε ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είζπξαμεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., ην 

Μέινο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη αλαλεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλαβαζκίζεηο. 

 

2. Γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ην 

Μέινο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεσζεί απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο, ζε πξψηε δήηεζε, αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ην πνζφ απηήο ζα είλαη ην ζχλνιν 

ησλ εηζπξάμεσλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ηεο πςειφηεξεο ζε εηζπξάμεηο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ 

(απφ Σξίηε σο θαη Πέκπηε θη απφ Παξαζθεπή σο θαη Γεπηέξα) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

πξαθηνξείν. Η ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ .Δ.Π.Π.Π., παξέρνληαο ηνπ 

ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ θαηάπησζε ηεο θαη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο άλεπ 

άιινπ ηηλφο (ξήηξα «εηο πξψηελ δήηεζηλ»), ζε θάζε πεξίπησζε αζέηεζεο εθ κέξνπο ηνπ δεπηέξνπ 

ζπκβαιινκέλνπ νπνηαζδήπνηε εθ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

  

3. Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηα 

πξνεθηεζέληα ν Δηζπξάθηνξαο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεσζεί απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. λα θαηαζέζεη 

ρξεκαηηθή εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη 

γλσζηνπνηείηαη ζην Μέινο.  

 

4. Οη ωο άλω εγγπήζεηο ζα επηζηξαθνύλ ζην Μέινο άηνθα κεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ κε 

ηνλ .Δ.Π.Π.Π., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζην κεηαμύ ζα έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξάκελν 
θαη ζα έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π. απφ ηελ νπνία δελ ζα 

έρνπλ πξνθχςεη ιφγνη κεξηθήο ή νιηθήο θαηαπηψζεσο ηεο ππέξ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Οπσζδήπνηε ε 

εθθαζάξηζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ή ε ρξεκαηηθή 

εγγχεζε δελ επηζηξέθνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα ή έλδεημε 

έλαξμεο δηθαζηηθνχ αγψλα κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηνπ Μέινπο πνπ λα πξνθχπηεη εθ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ σο εηζπξάθηνξα ελ γέλεη ινγαξηαζκψλ κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π 

 

5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο δελ θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε παξνρή εγγπήζεσλ κε ηελ 

αλσηέξσ κνξθή απφ ηνλ Δηζπξάθηνξα. Κξίλεηαη όκωο απαξαίηεηε γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή 

ηήξεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνύζα ε έληαμή ηνπ Μέινπο ζην 

ζχζηεκα εμππεξέηεζεο ησλ δνζνιεςηψλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν .Δ.Π.Π.Π. κε ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κε ηελ απφ 21.01.2010 χκβαζή ηνπο γηα ηελ «Δίζπξαμε ησλ νθεηιψλ 

πξνο ην πλεηαηξηζκφ απφ ηα κέιε ηνπ θαη απφδνζε ησλ εηζπξάμεσλ ζηνπο Παξφρνπο». 

Δηδηθφηεξα, ν ππνςήθηνο Δηζπξάθηνξαο ινγαξηαζκψλ ΓΔΤΑΓ κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. δηαζέηεη 

ήδε ηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Όςεσο Β2Β Μειψλ .Δ.Π.Π.Π.» ή ππνβάιιεη θαηά πξψηνλ κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο αίηεκα δεκηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

Δγθχθιην Β’ 39/2012 ηεο ΔΣΔ ή φπνηα κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο. Σν Μέινο, γηα λα είλαη 

εθηθηή ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. πξέπεη λα  ππνγξάςεη κία Πάγηα 

Δληνιή (Δμνπζηνδφηεζε), ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη 
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ην ινγαξηαζκφ ηνπ, απνθιεηζηηθά θαη’ εληνιή ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Μέινπο 

αλήθεη ζε εηδηθή θαηεγνξία κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

5.1. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππεξαλάιεςεο απφ 0 σο 9.000 επξψ, ην φξην ηεο νπνίαο 

εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Σξάπεδα αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

Μέινπο θαη ζηεξίδεηαη επίζεο ζηε ζπλνιηθή ζπλεξγαζία/εηθφλα ηνπ.  

5.2. Γε ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν Μέινο ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π., κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

5.3. Γε ρνξεγείηαη  κπινθ επηηαγψλ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε επηηαγψλ, δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην 

Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε έθδνζε ΔΘΝΟCASH, αιιά κφλν γηα 

θαηάζεζε θαη φρη γηα αλάιεςε. 

5.4. Ο ινγαξηαζκφο ζα κπνξεί λα ρξεψλεηαη ειεθηξνληθά, κε απνζηνιή αξρείνπ απφ ηνλ 

.Δ.Π.Π.Π.. 

5.5. Γηθαηνχρνη ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα - 

κέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. (θαηφπηλ έγθξηζεο - Βεβαίσζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.). 

5.6. Ο δηθαηνχρνο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ θαηαζέηεη έγγξαθε ζπλαίλεζε ζηε Σξάπεδα λα 

γλσζηνπνηεί θαζεκεξηλά ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ην αξρηθφ θαη ην ηξέρνλ πηζησηηθφ ππφινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαζψο θαη ην αξρηθά εγθξηζέλ θαη ην ελ ζπλερεία ηξέρνλ φξην ηνπ 

γηα ππεξαλάιεςε.  

 

6. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ζπλαιιαγψλ ηνπ Μέινπο αλά πεξίνδν είλαη ίζν κε ην πηζησηηθφ 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή/θαη ην φξην ππεξαλάιεςεο πνπ ηνπ έρεη εγθξίλεη ε Σξάπεδα θαη 

ππέξβαζε ηνπ πνζνχ απηνχ επηηξέπεηαη θάζε θνξά κφλν κε πξνθαηαβνιή κεηξεηψλ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., άιισο δηαθφπηεηαη απηνκάησο ε ζπλαιιαγή ηνπ πξαθηνξείνπ κε ην 

Μεραλνγξαθηθφ Κέληξν ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Η πξνθαηαβνιή ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο πεξηφδνπ θαη αθαηξείηαη απφ ηελ, πξνο θαηάζεζε ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., νθεηιή ηνπ Μέινπο. 

 

7. Δάλ ην Μέινο δελ θαηαβάιιεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ αλά 

ινγηζηηθή πεξίνδν θαηά ηα πεξηγξαθφκελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν (1), ππνρξενχηαη ζε 

θαηαβνιή ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. 10,00 επξψ επηπιένλ θάζε θνξά, αλαπξνζαξκνδφκελν απμεηηθά ην 

πνζφ απηφ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε απφθαζε ηεο Γ.., θαη ρνξεγεί ην δηθαίσκα ζηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. λα δηαβηβάδεη ζηελ Σξάπεδα εληνιή ρξέσζεο ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ, κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο Μαδηθψλ Υξεψζεσλ ηνπ I. Banking, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε είζπξαμε 

ηεο νθεηιήο, θαζψο θαη ηεο πξνβιεπφκελε πνηλήο ηνπ, ηα νπνία εγγπάηαη ην ζπκθσλεζέλ κε ηελ 

ΔΣΔ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ν .Δ.Π.Π.Π. νξίδεη λέν αλψηαην φξην επηηξεπφκελσλ 

ζπλαιιαγψλ αλά πεξίνδν ζην Μέινο, κεηψλνληαο ην αξρηθφ φξην θαηά ην πνζφ ηεο νθεηιήο θαη 

ηεο πνηλήο, αθφκε θη αλ ην Μέινο δελ έθαλε ρξήζε ηνπ εγγπεκέλνπ απφ ηελ ΔΣΔ νξίνπ 

ππεξαλάιεςεο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ επφκελε ελεκέξσζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. απφ 

ηελ ΔΣΔ, ζρεηηθά κε ην πηζησηηθφ ππφινηπν ή/θαη ην ηξέρνλ φξην ππεξαλάιεςεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

8. Γηα λα επηηξέπεηαη ζην Μέινο ε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ, είλαη δπλαηφ λα 

πεξηνξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ Μειψλ πνπ εηζπξάηηνπλ ή λα εμεηδηθεύεηαη κε απόθαζε ηεο 

Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π., ην ειάρηζην απαηηνχκελν επαξθέο φξην (αζξνηζηηθά ην εγγπεκέλν απφ ηελ 

ΔΣΔ φξην ππεξαλάιεςεο θαη ε θαηάζεζε κεηξεηψλ), θαζψο θαη ε ειάρηζηε είζπξαμε ζε αξηζκφ 

ινγαξηαζκψλ, θαηά κέζν φξν κηαο ζπκθσλεκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  

 

9. Σν Μέινο θέξεη αθέξαην ηνλ θίλδπλν θινπήο, πιαζηφηεηαο ή απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ, γηα 

νπνηνδήπνηε ππαίηην ή αλαίηην ιφγν, κέρξη ηελ απφδνζή ηνπο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη επζύλεηαη 
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πιήξωο απέλαληη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηε ΓΔΤΑΓ γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ ζπλαιιαγώλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεί θαη γηα ηελ εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηωλ εηζπξαρζέληωλ ζύκθωλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο. 

 

10. Γηα ηελ ακνηβή ηνπ Μέινπο, ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε είζπξαμε, εθδίδεηαη 

κεληαία εθθαζάξηζε απφ ην .Δ.Π.Π.Π., ζεσξεκέλε εάλ είλαη ρεηξφγξαθε ή κε ζήκαλζε απφ 

ηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν .Δ.Π.Π.Π. ζηελ 

έδξα ηνπ, εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθή. Οη εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, 

θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη δηαθπιάζζνληαη 

γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..). Η 

εθθαζαξηζκέλε ακνηβή ηνπ Μέινπο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηαβάιιεηαη έσο ηελ δέθαηε 

πέκπηε εκέξα θάζε κήλα ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ ν ίδηνο έρεη 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Η παξνχζα χκβαζε είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο, εθφζνλ παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ε, χκβαζε πνπ 

έρεη ζπλάςεη ν .Δ.Π.Π.Π. κε ηε ΓΔΤΑΓ θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξννίκην, ε δε ηζρχο ηεο άξρεηαη 

κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Μέινπο, κε 

ην αληίζηνηρν φξην ππεξαλάιεςεο ή/θαη πηζησηηθφ ππφινηπν (θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ηεο ηπρφλ 

πξφζζεηεο εγγχεζεο), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο (ή 

επηπξνζζέησο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ), θαζψο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζηνλ 

ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ ινγηζκηθνχ είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ πειαηψλ 

ΓΔΤΑΓ πνπ ρνξεγεί ν .Δ.Π.Π.Π.. 

 

2. Η χκβαζε ιχεηαη ακέζσο κε ηελ θαηαγγειία ηεο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν ή ζε κία απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο α) αλ θεξπρηεί ζε πηψρεπζε έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ππνβιεζεί 

αίηεζε γηα ηελ θήξπμε ηνπ ζε πηψρεπζε β) αλ ζπκβαιιφκελνο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε γ) αλ ην 

Μέινο θιείζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, 

ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ. 

 

3. Η παξνχζα ιχεηαη ακέζσο θαη απηνδηθαίσο εάλ ν Δηζπξάθηνξαο παχζεη λα είλαη Πξάθηνξαο 

Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ή λα είλαη κέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δπίζεο, ε χκβαζε 

κπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη εάλ α) ν πάξνρνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο πνπ πξαθηνξεχεη ην 

Μέινο απελεξγνπνηήζεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην ηεξκαηηθφ δηεμαγσγήο ησλ ηπρεξψλ 

παηγλίσλ ζην πξαθηνξείν ηνπ θαη ηνχην πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν, β) ηνπ επηδψζεη εηδνπνίεζε γηα κε απφδνζε εθθαζαξηζηηθνχ θαη γ) ν Δηζπξάθηνξαο δελ 

θαηαβάιιεη έγθαηξα νθεηιή, πνπ λα πξνθύπηεη από νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα είζπξαμεο 

ινγαξηαζκώλ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο ε θαηαγγειία γίλεηαη κε έγγξαθν κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη ακέζσο. 

 

4. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο παξνχζαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Μέινπο, ν .Δ.Π.Π.Π. δηαηεξεί 

πιήξε απνδεκησηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηνπ Μέινπο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ ή 

άιιε πεξηνπζηαθή ηνπ απψιεηα απφ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
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5. Δάλ ην Μέινο παξαβεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη θεξχζζνληαη φινη 

νπζηψδεηο, ν .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ακέζσο θαη αδεκίσο ηε ζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ 

κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη λα παχζεη ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ΓΔΤΑΓ γηα ηνλ εηζπξάθηνξα. 

 

6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο εθ κέξνπο ηνπ Μέινπο, ε αδξάλεηα 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π., δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

θαη ην Νφκν. 

 

7. Σν Μέινο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα νπνηεδήπνηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

θαηαβάιιεη φια ηα πνζά πνπ έρεη εηζπξάμεη εκπξφζεζκα θαη έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα πνπ επηζπκεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Η έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ηπρφλ εγγπήζεσλ 

ινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ απηνχ. 

 

8. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο παξνχζαο ην Μέινο νθείιεη λα ζηακαηήζεη ηελ είζπξαμε 

ινγαξηαζκψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο θαηαγγειίαο, φπσο επίζεο νθείιεη λα αθαηξέζεη 

ακέζσο απφ ην θαηάζηεκά ηνπ ην έληππν πιηθφ πξνβνιήο ηεο ππεξεζίαο (ελεκεξσηηθφ ζήκα, 

αλαθνίλσζε) πνπ ηνπ έρεη ρνξεγήζεη ν .Δ.Π.Π.Π.. 

 

9. ε θάζε πεξίπηωζε ε επζύλε ηνπ Μέινπο έλαληη ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

επεθηείλεηαη γηα δηάζηεκα ηεζζάξωλ (4) κελώλ κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαηαγγειία 

ή ηελ απηνδίθαηα ιύζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  

 

10. Η ιχζε ηεο παξνχζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ήδε θηεζέληα 

δηθαηψκαηα ή γελλεζείζεο ππνρξεψζεηο εθάζηνπ κέξνπο, νχηε λα επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ή ηελ 

ζέζε ή ηελ δηαηήξεζε ζε ηζρχ νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, ν νπνίνο δεζκεχεη ηα κέξε θαη 

κεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Σα πκβαιιφκελα Μέξε, ζπκθσλνχλ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαζηεί γλσζηέο ή 

πνπ ζα ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ή πνπ πξφθεηηαη λα απνθαιπθζνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ηερληθέο θαη κέζνδνη αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα, δεδνκέλα νθεηιψλ, αξρεία 

πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ ή πειαηψλ ηεο ΓΔΤΑΓ θιπ) είλαη θαη ζα 

παξακείλνπλ θαη κεηά ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο, εκπηζηεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα απνθαιχπηνληαη νύηε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή 

δηάζεζε, φπσο επίζεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε νιηθά είηε κεξηθά, απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

ηνπο ππαιιήινπο, ηα κέιε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, παξά κφλν θαηά ην κέηξν πνπ είλαη 

αλαγθαίν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη φιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε (π.ρ. ζηελ ΟΠΑΠ) θαζψο θαη λα 

ζπκβιεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ή κέξνπο 
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ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ην Μέινο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηέηνηα παξαρψξεζε ή αλάζεζε 

σο θαζφια έγθπξε θαη ηζρπξή, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

2. Ο .Δ.Π.Π.Π. θαη ην Μέινο δελ επζχλνληαη γηα θαζπζηέξεζε, κε εθπιήξσζε ή πιεκκειή 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ, φηαλ απηά νθείινληαη ζηελ επέιεπζε 

γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο. Αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε γεγνλφο αλεμάξηεην απφ ηε βνχιεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ είλαη αληηθεηκεληθά απξφβιεπην θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί 

κε ηελ επηκέιεηα θαη ηε ζχλεζε πνπ νθείιεη λα ππνδεηθλχεη θάζε κέξνο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Πξνθεηκέλνπ δε λα ζπληξέμεη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ην κέξνο πνπ εκπνδίδεηαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην άιιν κέξνο, ακέζσο κφιηο 

ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο θαη δελ εκπνδίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ γεγνλφηνο λα πξνβεί ζε 

ελεκέξσζε. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θεξπρζεί άθπξνο, 

θαηά ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηνπ ε παξνχζα παξακέλεη ηζρπξή θαη θαζφια έγθπξε. 

 

4. Γηα θάζε δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ ηπρφλ αλαθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Γξάκαο. Ο φξνο απηφο 

απνηειεί δηθνλνκηθή ζχκβαζε θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ζπκθσλείηαη φηη αληίγξαθν ηεο 

θαξηέιαο ηνπ Μέινπο επηθπξσκέλν απφ ην ινγηζηήξην ηνπ .Δ.Π.Π.Π. σο «γλήζην απφζπαζκα 

απφ ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα παξαζηαηηθά, ηα 

νπνία ζηελ πην πάλσ θαξηέια θέξνληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, απνηεινχλ πιήξε 

απφδεημε ηεο απεηθνληδφκελεο ζηελ αλσηέξσ θαξηέια νθεηιήο ηνπ Μέινπο πξνο ηνλ 

πλεηαηξηζκφ, κε επηηξεπνκέλεο αληαπφδεημεο.  

 

 

Σν παξφλ ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απφ ηα νπνία ν .Δ.Π.Π.Π. έιαβε ην έλα (1) θαη 

ην Μέινο ην άιιν έλα (1). 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ .Δ.Π.Π.Π.                                                 ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ .Δ.Π.Π.Π. 
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