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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/02/2013 ΕΩΣ 28/02/2013 

  
 
Στην Αθήνα σήµερα 31/01/2013 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων:  
 
Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 
και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Αργύριο Ζαφειρόπουλο,  
(στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και  
 
Β) Αφετέρου της Εταιρείας MEGA SPRINT GUARD A.E.  που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, 1ο 

χλµ Λαγκαδά - Σοχού, Τ.Κ. 572 00, Τηλ: 23940-25818 Fax: 23940-
25840, Α.Φ.Μ. 800178001 και ∆.Ο.Υ. Λαγκαδά, και νόµιµα εκπροσωπείται δυνάµει 
του υπ’ αριθµόν 13482/26-11-2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) από την κα Ταχταρίδου 
Βαρβάρα του, κάτοικο µε Α.∆.Τ.  (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος») 
 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 
 
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: 
 
α) Την απόφαση επί του 31ου θέµατος της 214/24-01-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. µε Α.∆.Α. ΒΕΙΞΟΡΕ1-ΙΝΝ και  
β) Την υπ’ αριθµ. 11/30-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α: 
ΒΕΙΚΟΡΕ1-92Ψ, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 1.498,14 € µε τον Φ.Π.Α. 
στον ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και φύλακτρα κτιρίων» του προϋπολογισµού εξόδων 
του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. και καταχωρήθηκε µε α/α 11 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας 
 
αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει τη φύλαξη του κτιρίου 
ιδιοκτησίας του Τοµέα Υγείας - Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., στην 
οδό Χαριλάου Τρικούπη 34 Αθήνα, µε δύο φύλακες ηµερησίως, µε έναν φύλακα ανά 
βάρδια από 07.00 π.µ. µέχρι 18.30 µ.µ. από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 
 
1. Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός µήνα, ήτοι από  01/02/2013 έως 
28/02/2013.  
 
2. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.218,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 23%, 
ήτοι συνολικό ποσό 1498,14 €. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες  οι νόµιµες 
κρατήσεις. 
 
3.Όροι συνεργασίας 
3.1. Γενικοί Όροι 
3.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, να εκτελεί µε δική του 
αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη, υλικά και προσωπικό, το έργο της φύλαξης  και 
ασφάλισης του κτιρίου στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα ιδιοκτησίας του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. από κάθε κίνδυνο, κλοπή, ληστεία, φθορά, 
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ζηµιές, καταστροφές, πληµµύρες κλπ. καθώς και επίθεση τρίτου, όπως και από κάθε 
παρακώληση οιασδήποτε µορφής της λειτουργίας των υπηρεσιών του φυλασσόµενου 
κτιρίου. Οι υποχρεώσεις των µερών από την παρούσα θα αναστέλλονται σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ρητά 
ορίζονται και η πυρηνική έκρηξη και ο πόλεµος. 
Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης ανωτέρας βίας θα φέρει ο Ανάδοχος. 
 
3.1.2.Οι φύλακες τους οποίους ο Ανάδοχος θα ορίσει για την καθηµερινή φύλαξη του 
κτιρίου, θα πρέπει να είναι οι ίδιοι, σε όλη τη διάρκεια του µήνα, εκτός του χρονικού 
διαστήµατος που συµβαίνουν έκτακτα περιστατικά (π.χ. ασθένεια, απόλυση, άδεια, το 
χρονικό διάστηµα της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόµενο από τον 
νόµο χρόνο) ή τέλος πάντων όταν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία αυτών, που 
προφανώς επιβάλλει την αντικατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εργοδότη το ονοµατεπώνυµο 
του αντικαταστάτη φύλακα τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την αντικατάσταση του. Η 
πέρα από αυτά αλλαγή προσώπων στη θέση του φύλακα, δεν είναι αποδεκτή από τον 
Εργοδότη (∆ιοίκηση και προσωπικό) και αποτελεί λόγω έκπτωσης του Αναδόχου.  
 
3.1.3. Το προσωπικό (φύλακες) που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση του Έργου φύλαξης, θα φέρει στολή κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, θα 
είναι εχέµυθο, έµπειρο, ικανό και κατάλληλα εκπαιδευµένο. Ειδικότερα είναι  
απαραίτητη η δυνατότητα γρήγορης, χρονικά, αναγνώρισης του προσωπικού που 
υπηρετεί στο χώρο που φυλάσσεται, ώστε να µην προκαλούνται προβλήµατα µε την 
καθηµερινή διαδικασία αναγνώρισης του. 
 
3.1.4.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να θέσει προς έγκριση έγκαιρα και πάντως 
πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου φύλαξης στη διάθεση του Εργοδότη, 
κατάσταση των φυλάκων που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου µε 
αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου. Οι φύλακες θα πρέπει απαραίτητα να είναι 
πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. 
 
3.1.5.Όλες ανεξάρτητα οι δαπάνες µισθοδοσίας, αποζηµίωσης, ασφάλισης, κίνησης 
κλπ των φυλάκων του Ανάδοχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο (Ανάδοχο), του 
οποίου είναι υπάλληλοι. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τις 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή, την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, 
οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων 
από την οικεία Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί στο Ι.Κ.Α. ή 
όποιον ασφαλιστικό οργανισµό είναι αρµόδιος και να καταβάλει κανονικά τις 
ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η 
παρούσα σύµβαση. 
 
3.1.6. Γίνεται ρητή µνεία, ότι ο Εργοδότης δεν θα βαρύνεται µε καµιά απολύτως 
αµοιβή, αποζηµίωση, δαπάνη, φόρο  κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιµοποιεί ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου φύλαξης, δεν θα βαρύνεται, ούτε µε 
οποιαδήποτε ασφάλιση για ατύχηµα (ΙΚΑ κ.λ.π.) ή εισφορά οποιουδήποτε 
Ασφαλιστικού Οργανισµού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του παραπάνω 
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προσωπικού ,οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή εισφορά θα βαρύνει αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο, του οποίου είναι υπάλληλοι. 
 
3.1.7. Ο Εργοδότης δεν θα έχει απολύτως καµία ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν 
πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για 
την εκτέλεση του έργου φύλαξης, καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που 
θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό αυτό. Η υποχρέωση ασφάλισης του 
προσωπικού του Αναδόχου, για οποιοδήποτε ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε άλλον 
οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 
 
3.1.8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί καλά, µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή 
ή οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και τη φύση του το έργο 
που του ανατίθεται, διαφορετικά ο Εργοδότης µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την 
παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως  έκπτωτο τον Ανάδοχο. 
 
3.1.9. Το προσωπικό  φύλαξης, θα ελέγχεται από τον Ανάδοχο και από τον Εργοδότη, 
ο οποίος θα µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί αλλαγή στο 
φύλακα εκείνο, που κατά τη γνώµη του δεν αποδίδει τα αναµενόµενα, ύστερα από 
σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα του γίνονται από τον Εργοδότη για τα άτοµα 
που θα χρησιµοποιεί στην φύλαξη του κτιρίου. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί άτοµα 
της απολύτου εµπιστοσύνης του Εργοδότη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
συνεργασία µεταξύ φύλακα - προσωπικού και ασφαλισµένων. 
 
3.1.10. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση της κάλυψης αστικής ευθύνης 
έναντι του Εργοδότη, µέχρι του ποσού των 3.000.000 ΕΥΡΩ, κατά έτος ανώτατο 
όριο, για τυχόν ζηµιές, που θα προκύψουν όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π.  
 
3.1.11. Η εκπλήρωση της πιο πάνω υποχρέωσης του Αναδόχου βεβαιώνεται µε την 
προσκόµιση στον Εργοδότη του υπ’ αριθµ. µε αρ. απόδειξης: ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρίας, µε ηµεροµηνία λήξης την  
 
3.1.12. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των πιο πάνω καθηκόντων 
του Ανάδοχου, θα καταπέσει κατ’ αρχήν υπέρ του Τοµέα Υγείας Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 ΕΥΡΩ για 
κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων και θα παρακρατηθεί από την 
πληρωµή του. Εάν δε η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα 
ανέρχεται στα 1.000,00 ΕΥΡΩ, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να 
καταγγείλει µονοµερώς την παρούσα σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως, 
και θα αναθέτει τις εργασίες φύλαξης σε άλλον εργολάβο. 
 
3.1.13. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί το 
έργο, σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 
 
3.1.14. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να 
συνεργάζεται µε τον Εργοδότη και να συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις 
του, χωρίς να δικαιούται να υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή χρησιµοποιήσει κλπ. άλλον 
(υπεργολάβο) στην εκτέλεση αυτού του έργου. 
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3.1.15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να 
αποτρέπονται ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, ως µόνος 
υπεύθυνος για ατύχηµα που µπορεί να συµβεί. 
 
 
3.2. Ειδικοί Όροι 
3.2.1.Το κτίριο της ιδιοκτησίας του Τοµέα Υγείας – Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών 
του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 34 Αθήνα, θα φυλάσσεται από τις 07.00 
π.µ. µέχρι τις 18.30 µ.µ. από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή µε δύο φύλακες συνολικά 
και µε ένα φύλακα ανά βάρδια.  
3.2.2. Οι εργαζόµενοι του Αναδόχου υπάγονται σε Επιχειρησιακή Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας (Π.Κ. 2/11-08.11.2011), η οποία, ως προς το θέµα των αµοιβών 
παραπέµπει στην  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2010-11-12. 
3.2.3. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
είναι 250,37 € µηνιαίως. 
3.2.4. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές των εργαζοµένων είναι 911,74 € µηνιαίως.  
3.2.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  
3.2.6. Σκοπός των φυλάκων είναι ο έλεγχος των εισερχόµενων στο κτίριο της οδού 
Χαρ. Τρικούπη 34 Αθήνα, προκειµένου να εµποδίζονται άτοµα που δεν έχουν σχέση 
µε τις υπηρεσίες των Τοµέων Υγείας-Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών και να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικές µε τους προαναφερόµενους Τοµείς. Η αυστηρή τήρηση του 
ωραρίου των φυλάκων είναι στην ευθύνη του Αναδόχου, υπό την έννοια ότι το κτίριο 
δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να παραµείνει αφύλακτο. 
 
Οι φύλακες θα τηρούν: 
Α. Βιβλίο συµβάντων, όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους 
συµβάντος. 
Β. Βιβλίο εισερχόµενων, όπου θα καταγράφονται στοιχεία των επισκεπτών στα 
γραφεία της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 Αθήνα, κατά τις ώρες που δεν υπάρχει 
συναλλαγή, σύµφωνα µε τις εντολές των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης. 
 
Στα καθήκοντα των φυλάκων είναι επίσης το άνοιγµα της θύρας εισόδου του κτιρίου 
κάθε πρωί, όπως και το κλείσιµό της µε τη λήξη της βάρδιας, ύστερα από έλεγχο των 
εσωτερικών εγκαταστάσεων των γραφείων - ιατρείων και η µέριµνα για το άνοιγµα 
και το κλείσιµο των εγκαταστάσεων ψύξης - θέρµανσης του κτιρίου. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του 
κτιρίου προκειµένου να παρακολουθούνται και να ενεργοποιούνται όλα τα σήµατά 
του επί 24ώρης βάσης, όλες τις ηµέρες του χρόνου από το σταθµό του Αναδόχου. 
Θα υπάρχει µε ευθύνη του Αναδόχου διάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη κινδύνου 
φυλάκων, µέσω του οποίου το κέντρο του Ανάδοχου θα δέχεται αµέσως σήµατα, 
όταν οι φύλακες χρειαστούν υποστήριξη. Το κέντρο µε τη σειρά του, θα αποστέλλει 
αµέσως στην Αστυνοµία τη λήψη τέτοιου σήµατος. 
               
 
4. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος έχει 
προσκοµίσει την υπ’ αρ: εγγυητική επιστολή ποσού 1980,00 € που εκδόθηκε από την 
Τράπεζα την 19/03/2012 και η οποία ισχύει µέχρι την 28/02/2013. 
 
 
5. Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου 
5.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα της 
φύλαξης ή παραβεί τους όρους της παρούσας σύµβασης. Όταν οι παραβάσεις των 
όρων της παρούσας σύµβασης διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του Έργου της 
φύλαξης, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση αυτήν δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται όµως  από τον αποδέκτη των Υπηρεσιών οι αποδοχές στους 
εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές. 
5.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
Α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Β) Ανάθεση του έργου της φύλαξης σε βάρος του Ανάδοχου είτε από τους 
υπόλοιπους που είχαν λάβει µέρος στη διαδικασία αξιολόγησης - ανάθεσης του έργου 
της παρούσας φύλαξης, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση 
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµιά του Εργοδότη ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του έκπτωτου Ανάδοχου.  
Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα 
πραγµατοποιηθεί το νέο έργο σύµφωνα µε το Π.∆ 118/ 07. 
Γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Ανάδοχου από τις προµήθειες του 
∆ηµόσιου Τοµέα. 
∆) Σε περίπτωση που η ανάθεση του Έργου σε βάρος του έκπτωτου Ανάδοχου γίνει 
µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της σύµβασης από την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
 
 
6. Πληρωµή 
Η καταβολή του τµήµατος θα γίνει σε ΕΥΡΩ από τον Εργοδότη και σύµφωνα µε τις 
νόµιµες διατάξεις ως εξής: 
 
Ο Εργοδότης θα καταβάλει στον Ανάδοχο το µηνιαίο κόστος της φύλαξης στο τέλος 
του αντίστοιχου µήνα αφού αφαιρεθούν οι νόµιµες κρατήσεις. 
 
Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο θα υπολογισθούν στο καθαρό προ 
Φ.Π.Α. ποσό µε ποσοστό 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των 
κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. καθαρό ποσό αφού 
αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 
 
Για την καταβολή των χρηµάτων που αντιστοιχούν στη µηνιαία φύλαξη, θα 
προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α) Τιµολόγιο του Ανάδοχου  
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Β) Φορολογική ενηµερότητα 
Γ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
∆) Αριθµός λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 
∆) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
7. Επίλυση ∆ιαφορών 
Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που θα προκύψει από την 
εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Κατά τα λοιπά. η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
Περί εκτέλεσης έργου. 
 
8. Γενικές ∆ιατάξεις 
Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και καµία τροποποίηση 
δεν αναγνωρίζεται αν δεν γίνει εγγράφως, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού 
µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 
 
 
Η παρούσα σύµβαση συµφωνήθηκε, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) 
έλαβε ο Εργοδότης και ένα (1) ο Ανάδοχος. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ MEGA SPRINT GUARD A.E. 
 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
          ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙ∆ΟΥ 

 
 
 
 
   Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 
 
 
 
 
 


