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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 53 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 
Στην Αθήνα, σήµερα, την   19/05/2014,  µεταξύ:  

 

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε 

διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 

998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του 

∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»)  

& 

 2)  Αφετέρου της επιχείρησης µε την επωνυµία «Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ - Γ. ΜΑΚΡΗΣ - ∆. 

ΜΠΑΛΗΣ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «CERS CONSULTANT ENGINEERS»  που 

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού  …………………., µε Α.Φ.Μ. ………….., ∆.Ο.Υ. 

………… και εκπροσωπείται νόµιµα  από τον κο …………..,  κάτοχο του υπ’ αριθµ. 

Χ501442 Α.∆.Τ. του ……………………, ∆.Ο.Υ ………… - (στο εξής θα αποκαλείται 

«Εργολάβος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, προκειµένου να προβεί στην διενέργεια 

ποιοτικού ελέγχου του σκυροδέµατος, στο κτήριο επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα, 

ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., 

αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:  

   

• Της υπ’ αριθµ. 219100/17.09.2013 εισήγησης της ∆/νσης Επιθεώρησης προς τη ∆Ε 

Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.  για την εκ νέου έγκριση της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου σκυροδέµατος 

σε εξειδικευµένο εργαστήριο και του προϋπολογισµού δαπάνης, σύµφωνα µε το άρθρο 52 

του Ν. 4144/2013, στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης «Επισκευή κτηρίου Νοµικών» επί 

της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα (Πρωτογενές αίτηµα Α∆ΑΜ: 14REQ002005566).  

• Της απόφασης επί του 9
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 256ης/24.10.13 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. περί έγκρισης της διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 

εργαστηριακές δοκιµές αντοχής σκυροδέµατος, στα πλαίσια της εκπόνησης της µελέτης 

«Επισκευή κτηρίου Ταµείου Νοµικών» επί της οδού Σωκράτους αρ.53 στην Αθήνα, µε 

Α∆Α:BΛ1ΒΟΡΕ1-ΥΕΘ & Α∆ΑΜ: 14REQ00205587) 

• Της υπ’ αριθ. 50 (Α∆Α: ΒΕΙΨΟΡΕ1-∆ΞΨ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε αριθµ. 

Πρωτ. 50/02.01.2013, συνολικού ποσού 18.750,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης 

Νοµικών), ΚΑΕ: 0439,  οικ. έτους 2013 για την διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αντοχής 

του σκελετού εκ σκυροδέµατος και την κατάσταση του οπλισµού, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο πρόγραµµα απ’ την Περιφέρεια Αττικής για το κτήριο του ΤΑΝ, Σωκράτους 53, 

η οποία ανακλήθηκε και αναλήφθηκε εκ νέου µε την υπ’ αριθµ. 51 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε αριθµ. Πρωτ. 51/11.02.2014, συνολικού ποσού 18.750,00 €, για την 

πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης 

Οικ. Υπηρεσιών του Τοµέα Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α, ΚΑΕ: 0439,  οικ. έτους 2014 για την 

διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αντοχής του σκελετού εκ σκυροδέµατος και την 

κατάσταση του οπλισµού, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα από την Περιφέρεια 
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Αττικής για το κτήριο του ΤΑΝ, Σωκράτους 53, και καταχωρήθηκε µε α/α 51 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων & Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας (Α∆Α: ΒΙΕΚΟΡΕ1-Λ0Π) 

• Της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.10060/33849/1987/16.12.2013 (Α∆Α: ΒΛΓΛΛ-ΥΑΕ) απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, περί διοικητικής έγκρισης της 

σχετικής ανάθεσης. 

• Της υπ’ αριθµ. πρωτ. 4113/17.01.2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

διενέργεια ελέγχου ποιότητας σκυροδέµατος, από εξειδικευµένο εργαστήριο στο κτήριο του 

Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

έως 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ 

(Α∆ΑΜ:14PROC002005581). 

• Της απόφασης επί του 39
ου

 θέµατος της 280
ης

 /20.03.2014 (Α∆Α: BIΞΡΟΡΕ1-0Μ1) 

συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος για την 

ανάθεση του έργου  “διενέργεια ελέγχου ποιότητας  σκυροδέµατος, από εξειδικευµένο 

εργαστήριο στο κτήριο του  Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα”,   

προϋπολογισµού δαπάνης 10.460,00 €   πλέον Φ.Π.Α. & 

  o  Εργολάβος  αναλαµβάνει: 

να παρέχει µε ειδικευµένο  προσωπικό του τις υπηρεσίες που απαιτούνται για: 

� Τον ΕΛΕΓΧΟ σε 146 (εκατόν σαράντα έξι) συνολικά δοµικά στοιχεία του κτηρίου (δοκοί, 

υποστηλώµατα και θεµέλια), τα οποία θα υποδειχθούν επί τόπου από τους µελετητές και την 

επίβλεψη, που  ποσοτικά κατανέµονται ανά όροφο ως εξής: 

Στην Θεµελίωση : 6 (έξι) θεµέλια  

Στο Υπόγειο :  23 (είκοσι τρία) δοµικά στοιχεία 

Στο Ισόγειο :  22 (είκοσι  δύο) δοµικά στοιχεία 

Στον Α'  Όροφο :  20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  Γ'  Όροφο :  20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στον Ε'  Όροφο :  20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  ΣΤ'  Όροφο : 20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  Ζ'  Όροφο :  15 (δεκαπέντε) δοµικά στοιχεία  

 

Στα ανωτέρω δοµικά στοιχεία θα πραγµατοποιηθούν οι εξής έλεγχοι ανά στοιχείο: 

 Α) Μη καταστροφικές µέθοδοι, που αναλυτικά  θα περιλαµβάνουν: 

Εξόλκευση ήλων  (2 /δοµικό στοιχείο) 

Κρουσιµέτρηση    (20 /δοµικό στοιχείο) 

Υπερηχογράφηση (3 /δοµικό στοιχείο)  και 

Εκτίµηση ενανθράκωσης σκυροδέµατος µε χρήση διαλύµατος  φαινολοφθαλεΐνης. 

 Β) Ανίχνευση µε ειδικό scanner της θέσης και της διαµέτρου των ράβδων οπλισµού και των 

συνδετήρων.  

� Την εκτέλεση των οικοδοµικών  εργασιών  προετοιµασίας δοµικών στοιχείων 

 Α) Αποκάλυψη του σκυροδέµατος σε όλα τα υπό έλεγχο δοµικά στοιχεία της ανωδοµής, µε 

καθαίρεση του επιχρίσµατος σε ζώνη 80 εκ. κατά µήκος εκάστοτε δοµικού στοιχείου.  

 Β) Αποκάλυψη των θεµελίων (πεδιλοδοκοί) µε εκσκαφή βάθους περίπου 2,00µ. κάτω απ' 

την πλάκα δαπέδου υπογείου.  

Επισηµαίνεται ότι προς αποτροπή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών, 

απαιτείται από τον ανάδοχο η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων καθώς και η αποµάκρυνση 

όλων των προϊόντων καθαιρέσεων. 

� Την εκτέλεση των οικοδοµικών  εργασιών  αποκατάστασης 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα γίνει:  
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 i) Αποκατάσταση των επιχρισµάτων των δοµικών στοιχείων της ανωδοµής στην πρότερη 

µορφή τους, και  

ιι) Επίχωση µε τα προϊόντα εκσκαφής, των δηµιουργηθέντων  ορυγµάτων από την 

αποκάλυψη  των θεµελίων, καθώς  και  αποκατάσταση του δαπέδου υπογείου στην πρότερη 

κατάσταση. 

Οι αποκαταστάσεις θα γίνουν τηρουµένων όλων των κανόνων της τέχνης και της επιστήµης.  

Πέραν των ανωτέρω ο εργολάβος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

• τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς  στο κτήριο απασχολούνται εργαζόµενοι, θα πρέπει να υπάρχει 

η δυνατότητα  διενέργειας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, µετά τη λήξη του ωραρίου 

εργασίας (15:00).  

• Κατά  την  εκτέλεση των εργασιών  θα πρέπει  να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα 

ασφαλείας προς αποτροπή ατυχηµάτων του προσωπικού καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου 

µέτρου προς αποτροπή ζηµιών στους χώρους της εκτελούµενης εργασίας. 

• Σε περίπτωση που απ' τους µελετητές ζητηθεί η λήψη δοκιµίων σκυροδέµατος (καρότων), σε 

κάποια από τα ήδη επιλεγµένα δοµικά στοιχεία (µέχρι 12 τεµάχια) προς µεγαλύτερη 

διασφάλιση των αποτελεσµάτων,  τόσο η λήψη των καρότων όσο και η αποκατάσταση των 

οπών που θα δηµιουργηθούν, θα πραγµατοποιηθεί απ' τον ανάδοχο, στα πλαίσια της 

παρούσας σύµβασης  και µε αποζηµίωση (για όσα δοκίµια ληφθούν, µε µέγιστο πλήθος τα 

δώδεκα (12) τεµάχια), την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του προϋπολογισµού και βάσει της 

τιµής προσφοράς. 

• Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα παραδοθούν εις διπλούν στην υπηρεσία,  µε όλα τα 

απαιτούµενα συνοδευτικά στοιχεία.    

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1.       Η εκτέλεση του συνόλου των  εργασιών ήτοι: ελέγχων, ολοκλήρωση των οικοδοµικών 

εργασιών προετοιµασίας - αποκατάστασης και παράδοση των αποτελεσµάτων  θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός τριών (3) µηνών , από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης.  

2.  Ο ανάδοχος εντός  15 (δεκαπέντε) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, 

πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία σχετικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών, το οποίο 

θα πρέπει να τηρείται  καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

3.  Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί 

από την πληρωµή αυτού.  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Εργολάβο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 

11173/07.02.2014 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του  39
ου

 θέµατος της  

280/20.03.2014 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό ποσό των 10.460,00 € 

πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας 12.865,80 € συµπεριλαµβανοµένου  23% Φ.Π.Α.  

Συγκεκριµένα βάσει της προσφοράς του Εργολάβου, για την εκπλήρωση των από την παρούσα 

σύµβαση απορρεουσών υποχρεώσεών του,  συµφωνείται  ότι ο Εργολάβος θα λάβει το ανωτέρω 

ποσό,  µετά την εκτέλεση του συνόλου των  ελέγχων (ήτοι εάν απαιτηθεί η  λήψη του µέγιστου 

πλήθους των  δώδεκα καρότων, άλλως ως αυτό διαµορφωθεί µε την τελικώς ληφθείσα  ποσότητα 

καρότων), την παράδοση των αποτελεσµάτων και την ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών 

αποκατάστασης  καθώς και ύστερα από προσκόµιση  σχετικού  τιµολογίου  στο Λογιστήριο του 

Τοµέα. Το έργο θα παραληφθεί από αρµόδια επιτροπή, τηρουµένων των νοµίµων διαδικασιών και 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Το ποσό,  µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων,  θα καταβληθεί  από τον ιδιοκτήτη Τοµέα 

του Ε.Τ.Α.Α., µετά  από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 
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από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από την πιστοποίηση των 

εκτελεσµένων εργασιών  από τα αρµόδια όργανα του Ιδιοκτήτη. 

2.    Τα  εργατικά  και  το  κόστος  των  υλικών  συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό ποσό   και 

βαρύνουν  τον  Ανάδοχο.  Άπαντα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία καθαρισµού και κάθε άλλο υλικό 

για την εκτέλεση των εργασιών  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3.    Οι  κατά Νόµο κρατήσεις για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών είναι:  

 

� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. 

υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

� 3% τέλος χαρτοσήµου (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

� Παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία, µετά την 

αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

4.    Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Εργολάβος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: 

Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α. ή/και Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 

∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

5.   Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης που αφορά την διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου µε όλες τις 

απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες  και την παράδοση των σχετικών αποτελεσµάτων, για το κτήριο 

του  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53  στην Αθήνα,  συµφωνείται στους τρεις (3) µήνες  

και  αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. 

6.   Στην περίπτωση µεταβολής  της  Ιδιοκτησίας ή αλλαγής χρήσης του κτηρίου η σύµβαση λύεται 

αζηµίως 10 ηµέρες µετά την έγγραφη ενηµέρωση του Εργολάβου για την µεταβολή αυτή. 

 

∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 Ο Εργολάβος, κατέθεσε την µε αριθµό ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού  ……………. ευρώ της τράπεζας …………… υπέρ του  

Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η εγγυητική 

επιστολή αυτή ισχύει καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την 

ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους.  

 

Ε.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.  

Ο Εργολάβος 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.   

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. 

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 Εργολάβος 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 Εργολάβο. 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης 

των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή 
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αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση 

οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

2. Ο Εργολάβος 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. 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. 

4. 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. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα 

δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία  (4) πρωτότυπα ίσης αξίας, 

από τα οποία έλαβαν ένα ο Εργολάβος και τρία ο Εργοδότης. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

                του  Ε.Τ.Α.Α.   

   

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  

 

 

 


