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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. 
 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, την  ∆ευτέρα 10/06/2013,  µεταξύ: 

 
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 
∆.Ο.Υ. IA΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Σελλιανάκη Αντώνη, ο οποίος στην 
παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. (στο εξής ο «Εργοδότης»), 

και 

2) Αφετέρου της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ» που εδρεύει στην 
Αγία Παρασκευή, οδός ∆ερβενακίων αρ. 113, µε Α.Φ.Μ. 031058650, αρµόδια ∆.Ο.Υ: Χολαργού, 
τηλ. 210 600 9617, fax 210 600 2963 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Κουµπούλη 
Παναγιώτη, κάτοικο …………, οδός ………, µε Α.∆.Τ……….., έκδοσης Τ.Α. …………. (στο εξής 
ο «Ανάδοχος»), 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων που στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης», για την ανάθεση επισκευής της κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας του κτηρίου 
ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, προέβη στη συγκέντρωση 
προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την 61524/28-03-2013 
πρόσκληση της Υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών προσκλήθηκαν 
συνολικά έξι εταιρείες και απ’ αυτές τελικώς, συµµετείχαν τέσσερις. Μετά από κατάθεση 
έγγραφων σφραγισµένων προσφορών, µειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συµβαλλόµενος, ο 
οποίος κατά δήλωσή του, έχει την εµπειρία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, ως και την 
υλικοτεχνική υποδοµή σε µηχανικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την ανάληψη και 
εκτέλεση του έργου.  
 
O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 90ου θέµατος της 228/29-04-2013 
συνεδρίασης  

• Της υπ’ αριθµ. 154/02-04-2013 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.211,50 € για 
την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ στον ΚΑΕ: 0010087900 µε α/α καταχώρισης 154 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα (Α∆Α:ΒΕΑΑΟΡΕ1-Γ22) 
και 

• Της µε αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 66908/12-04-2013 προσφοράς του Αναδόχου 
 
στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ» που θα αποκαλείται στο εξής 
«Ανάδοχος», την αποκατάσταση βλαβών και επισκευή της κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας 
του κτιρίου ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, καθώς και την 
πλήρη θερµοµόνωση των εξαρτηµάτων & σωληνώσεων του δικτύου ψυχρού νερού στη στάθµη 
της ταράτσας και την απόφραξη µε πλύσιµο µε χηµικά καθαριστικά και νερό, των στοιχείων των 
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αερόψυκτων συµπυκνωτών, σύµφωνα την υποβληθείσα προσφορά του και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ακολουθούν: 
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Οι εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την αποκατάσταση των 
βλαβών και την επισκευή της µονάδας, είναι οι εξής:  

 
1. Ανάκτηση ψυκτικού υγρού R22 σε ειδικές φιάλες προς καταστροφή 
2. Αντικατάσταση οικολογικού ψυκτελαίου σε όλους τους συµπιεστές 
3. Υπερπίεση ψυκτικών κυκλωµάτων µε άζωτο (Ν2) για την εύρεση των απωλειών.  
4. Αποκατάσταση των απωλειών και εκ νέου δοκιµή αντοχής – στεγανότητας ψυκτικών 
κυκλωµάτων µε άζωτο (Ν2) για διάρκεια 48 ωρών 

5. ∆ηµιουργία κενού αέρος στα 250 microns. Το test κενού προτείνεται για επιβεβαίωση µη 
ύπαρξης υγρασίας στο κύκλωµα.  

6. Πλήρωση µε πολυεστερικά λάδια 
7. Πλήρωση κυκλωµάτων µε οικολογικό ψυκτικό µέσο 
8. Ρύθµιση εκτονωτικών βαλβίδων ( εάν απαιτηθεί) 
9. Αντικατάσταση ρουλεµάν ανεµιστήρα 
10. Έλεγχο της αντίστασης µόνωσης ηλεκτροκινητήρων 5 hm, M5hm, (συµπιεστών, 
ανεµιστήρων) & αντιστάσεων 

11. ∆ιακρίβωση ασφαλιστικών και αισθητηρίων (πρεσσοστάτες υψηλής/χαµηλής, αισθητήρια 
NTC ηµιαγωγού) 

12. Εκκίνηση και έλεγχο καλής λειτουργίας (Capacity control) 
13. Αλλαγή για δεύτερη φορά πολυεστερικών λαδιών µε καινούργια πολυεστερικά λάδια. 

(Αφού έχουν κυκλοφορήσει στο κύκλωµα για λίγες ηµέρες τα πρώτα λάδια) 
14. Έλεγχο καλής λειτουργίας, και καταγραφή µετρήσεων λειτουργίας 
15. Πλήρη θερµοµόνωση των εξαρτηµάτων και σωληνώσεων του δικτύου ψυχρού νερού στη 
στάθµη της ταράτσας.  

 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα κάτωθι: 
 

1. FREON SUVA – DUPONT R407C 90Kg 
2. Πολυεστερικό λάδι ICI Emkarate RL 32-3MAF 61Kg 
3. Φίλτρο υγρασίας 48 DC (Cartridge filter dryer) 
4. Χηµικός αναλυτής οξύτητας λαδιού (Acid test Kit) 
5. Αντίσταση στροφαλοθαλάµου 
6. Ρουλεµάν ανεµιστήρα 
7. Ξηρό άζωτο (Ν2) Φιάλη 10.3 m3 
8. Υλικά χαλκού, κολλήσεις, αναλώσιµα  

 
Εξοπλισµός : CLIVET WRAT A 180 A4. 180 ST 
Freon τύπος SUVA – DUPONT R407C σύνολο Α & Β κυκλωµάτων = περίπου 90kg 
Λάδι (Oil) σύνολο µε δύο αντικαταστάσεις = 60,4 lt 
Φίλτρα – Dry filters 48DC ποσότητα = 10 τεµάχια  
 
Σηµείωση: Τα πολυεστερικά λάδια, καθώς και τα φίλτρα υγράς θα αντικατασταθούν δύο φορές.  
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
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Ηλεκτρικά µέρη:  
 

1. Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Πίνακα παροχής.  
2. Έλεγχος των εξωτερικών ασφαλιστικών διατάξεων επιτηρητών διαδοχής και 
ασυµµετρίας, διακόπτη ροή νερού, ψυχρή επαφή επιβεβαίωσης από αντλίες 
κυκλοφορίας νερού, µανδαλώσεων.  

3. Σύνδεση και έλεγχος συστήµατος ηλεκτρικών αντιστάσεων και αισθητηρίων για εκκίνηση 
καθώς και αυτοµατισµού για χρονική καθυστέρηση των αντλιών νερού.  

4. Έλεγχος των καλωδιώσεων και σύσφιξη όλων των αντλιών νερού  
5. Έλεγχος επαφών ηλεκτρονόµων και θερµικού στο συµπιεστή και στους ανεµιστήρες 
6. Μετρήσεις ωµικής αντίστασης (Ohm & Mohm) των περιελίξεων, συµπιεστού, αντλιών 
νερού, αντιστάσεων εναλλάκτη, αντίσταση λαδιού συµπιεστή, αισθητηρίων νερού NTC 

7. Μετρήσεις των ορίων τάσεως (Volts) και εντάσεως (Amps) των περιελίξεων 
ανεµιστήρων, συµπιεστών, αντλιών νερού καθώς και καταγραφή απορροφηµένης 
ενέργειας αυτών σε (KW, KW/h) 

8. Έλεγχος και µέτρηση χωρητικού φορτίου (µF) πυκνωτών για την διόρθωση του 
συντελεστή ισχύος 

 
Ψυκτικό κύκλωµα: 
 

1. Έλεγχος ψυκτικών κυκλωµάτων οπτικά, άνοιγµα βανών 
2. Μετρήσεις και έλεγχος πιέσεων αναρρόφησης κατάθλιψης 
3. Μετρήσεις και διακρίβωση ηλεκτρονικού µεταδότη πίεσης (transducers) στις γραµµές 

(αναρρόφησης, κατάθλιψης, υγρού) 
4. Έλεγχος και διακρίβωση πρεσσοστατών υψηλής πίεσης, χαµηλής πίεσης 
5. Έλεγχος σωστής θέσης τετραόδου βαλβίδας (πιλότος – πηνίο) 
6. Έλεγχος υπερθέρµανσης, υπόψυξης και θερµ. κορεσµού (συµπιεστή – συµπυκνωτή) και 
εκτονωτικής βαλβίδας 

7. Έλεγχος συστήµατος φόρτισης – αποφόρτισης (συµπιεστή, εκτονωτικής) 
8. Έλεγχος, ρύθµιση του συστήµατος αποπάγωσης ( Defrost Control)  

 
Υδραυλικό κύκλωµα: 
 

1. Έλεγχος και ρύθµιση αυτόµατου πλήρωσης ύδατος 
2. Έλεγχος και καθαρισµός φίλτρων νερού, εάν απαιτείται.  
3. Έλεγχος και ρύθµιση πτώσης πίεσης στον εναλλάκτη φρέοντος – νερού (εξατµιστής / 
συµπυκνωτής 

4. Έλεγχος και διακρίβωση διαφορικού πρεσσοστάτη νερού 
 
Εργασίες ή υλικά που δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα σύµβαση και τυχόν απαιτηθούν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο χωρίς δική του υπαιτιότητα, θα 
κοστολογηθούν ξεχωριστά και θα πληρωθούν µεµονωµένα, εκτός της παρούσας σύµβασης. 
 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η επισκευή των πιο πάνω, θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης εντός των εποµένων 
δέκα ηµερών και 50 € για κάθε παράβαση, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. 
Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
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και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 
118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 
Εάν η Επιτροπή παραλαβής του Εργοδότη (Ταµείου) διαπιστώσει παράβαση των όρων της 
σύµβασης, καθώς επίσης και ότι η εργασία δεν είναι η προβλεπόµενη, µπορεί να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο, να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της εργασίας, µειώνοντας ανάλογα και την 
τιµή κατά την απόλυτη κρίση της.  
 
Η παραλαβή του έργου θα γίνει εφόσον δεν θα έχει παρουσιαστεί: 
α) καµιά κακοτεχνία  
β) καµιά παράλειψη  
γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στην εργασία που έχει συµφωνηθεί µε εκείνη που παραδόθηκε. 

 
 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. 66908/12-04-
2013 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 228/29-04-2013 θέµα 90ο απόφαση 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 5.050,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 
(1.161,50 €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 6.211,50 €. 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, µετά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων 
εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή παραλαβής) του 
Εργοδότη. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 
� Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 0,10% & 0,25% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου 
προµήθειας υλικών 
� Κράτηση υπέρ ΤΕΑ∆Υ 0,30% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου προµήθειας υλικών 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) επί της καθαρής 
αξίας, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών και 4% στην προµήθεια ειδών, επί της 
καθαρής αξίας του τιµολογίου. 

 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% & 8%) περιλαµβάνονται στη 
συνολική καθαρή αξία των 5.050,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος 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. 
 

Ε.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί 
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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 ασφάλειας 
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 Ανάδοχος για την εκτέλεση των 
συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την 
πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το 
προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
 
 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν 
την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί 
από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 
 

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 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. 
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 (3) πρωτότυπα, από τα 
οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.   
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