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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ303 ΣΤΟ PORTO CENTER 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ TOY 
E.T.A.A. 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την   09/11/2012 μεταξύ: 
 

1. Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22, Τ.Κ. 
104 33 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια ∆.Ο.Υ: ΙA΄ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Αργύριο 
Ζαφειρόπουλο (στο εξής αναφέρεται ως «Ιδιοκτήτης») και 

 
2. Αφετέρου της εταιρείας ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – Ε. ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Βεργίνας 10 Τ.Κ. 542 50, τηλ. 
2310-236034 - fax: 2310-320963, με Α.Φ.Μ. 998359678 – ∆.Ο.Υ. Β’ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (στο εξής ο «Ανάδοχος»), 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ιδιοκτήτης αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα σύμβαση, βάσει: 
 της υπ’ αριθμ. 199/04-10-2012 θέμα 10ο απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με 

την οποία αποφασίζεται η ανάθεση των εργασιών που αφορούν στη 
διαμόρφωση του γραφείου Γ303 στο Porto Center Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας 
Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. 

 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 110950/08-10-2012 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 19.360,20 € για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, ΚΑΕ0863.01 οικ. 
έτους 2012.    

 
 τα κατωτέρω: 
 

1. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.): 
Τιμή 1.260,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

2.  ∆ιαχωρισμός της υφιστάμενης παροχής ηλεκτροδότησης με 
ανεξάρτητο μετρητή: διαδικασία αδειοδότησης από το δίκτυο της ∆.Ε.Η., 
έκδοση σχετικών βεβαιώσεων δήλωσης των νέων τετραγωνικών από το 
∆ήμο, εργασία εγκατάστασης από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, εγκατάσταση 
νέου μετρητή παροχής και έκδοση δύο πιστοποιητικών Υ.∆.Ε.  
Τιμή 3.280,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

3.  Κατασκευή διαχωριστικού με μονή γυψοσανίδα στο άνοιγμα διαστάσεων 
2Χ1 (χωρίς θύρα) μεταξύ των γραφείων 316 και 317 και τοποθέτηση 
σιδεριάς. 
Τιμή 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

4.  Χρωματισμός όλων των τοίχων στο γραφείο 303 (460 τ.μ. κάτοψη), που 
θα ενοικιαστεί. 
Τιμή 4.450,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
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5.  Τοποθέτηση εσωτερικής θύρας στο διάδρομο μετά το αρχείο: μεταφορά 
της υπάρχουσας θύρας σε νέα θέση όπου θα δημιουργηθεί άνοιγμα με  
γυψοσανίδα και αποκατάσταση της γυψοσανίδας από το σημείο που θα 
αφαιρεθεί η θύρα.  
Τιμή 430,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

6.  Κατάλληλη διαμόρφωση του συστήματος κλιματισμού για την  
εξασφάλιση θερμοκρασίας κάτω των 25ο C του χώρου του server room 
σε 24ώρη βάση, κατά τα διεθνή πρότυπα: αγορά και εγκατάσταση μίας (1) 
κλιματιστικής μονάδας τοίχου ισχύος 12.000 Βtu/h, μάρκας DAIKIN FTXS-
35G/RXS-35G INVERTER, ενεργειακής κλάσης A’ (συνθήκες λειτουργίας σε 
ψύξη -10 +46ο C). Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης, καθώς 
και το κόστος των σωληνώσεων μέχρι το δώμα και η σύνδεση με την 
εξωτερική μονάδα. 
Τιμή 1.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

7.  Αποκατάσταση υδραυλικών: αντικατάσταση κατεστραμμένης βρύσης του 
χώρου υγιεινής (αγορά και τοποθέτηση νέας μπαταρίας, αφαίρεση παλαιάς). 
Τιμή 110,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

8.  ∆ιαχωρισμός δύο ιδιοκτησιών και τοποθέτηση δεύτερου μετρητή, 
προκειμένου οι ιδιοκτησίες να ενοικιασθούν χωριστά (με ξεχωριστά 
κοινόχρηστα): Στο κόστος περιλαμβάνονται οι εργασίες που απαιτούνται 
στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης για το σκοπό αυτό και η επίβλεψη όλων των 
σχετικών εργασιών.  
Τιμή 1.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

9.  Για την εργασία Νο: 8, εάν απαιτηθεί από την Πολεοδομία 
Θεσσαλονίκης νέα οικοδομική άδεια (σύμφωνα με τα σημερινά 
δεδομένα), τότε είναι απαραίτητα τα εξής:  

 Έκδοση νέου τοπογραφικού (υποχρεωτικά για να είναι εξαρτημένο με 
ΕΓΣΑ 87 και για ενημέρωση των στοιχείων). 

  Λοιπές εργασίες μηχανικού (ελάχιστη αμοιβή μηχανικού και κόστος 
τοπογραφικού) 

  Ένσημα και φορολογικά έξοδα οικοδομικής άδειας.  
             Τιμή 2.360,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

  
 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 

1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιμή βάσει της από 
27/09/2012 προσφοράς του με αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 125760/01-10-2012, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 199/04-10-2012 θέμα 10ο απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, το ποσό των 15.740,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (3.620,20 €), 
συνολικό ποσό με το Φ.Π.Α. 19.360,20 €.. 

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί από τον Ιδιοκτήτη στον Ανάδοχο 
μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων και τη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ύστερα από παραλαβή των πιστοποιημένων ειδών και εργασιών από 
τα αρμόδια όργανα του Ιδιοκτήτη. 

2. Τα έξοδα μεταφοράς, τα  εργατικά, το  κόστος  των  υλικών, καθώς και οι 
εργασίες αποκομιδής αχρήστων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του 
έργου συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό ποσό  και βαρύνουν  τον  Ανάδοχο. 

 Άπαντα τα μηχανικά μέσα, εργαλεία και κάθε άλλο υλικό, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και αυτός τα διαθέτει.  
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3. Οι  κατά Νόμο κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

 
Για τις εργασίες: 8% παρακράτηση φόρου, 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και 

χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης του ΜΤΠΥ και 0,10% στην καθαρή αξία της 
σύμβασης και κάθε συμπληρωματικής (βάσει Ν. 4013/2011). 

 
Για τα υλικά: 4% παρακράτηση φόρου, 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και χαρτόσημο 

2,4% επί της κράτησης του ΜΤΠΥ και 0,10 % στην καθαρή αξία της σύμβασης και 
κάθε συμπληρωματικής (βάσει Ν.4013/2011). 

  
4.  Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα ενός μηνός 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, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή αυτού. Μετά την 
παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 

ΙΙΙ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το όλο έργο θέλει εκτελεστεί υπό του αναδόχου μετ’ επιμελείας, 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 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 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. 

 
IV. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

      Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην 
περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, 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. 

 

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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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 καθυστέρηση των συμβαλλομένων 
μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν θα 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 δίκαιο και αρμόδια 
δικαστήρια είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια της πόλεως των Αθηνών. 

 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) 

πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Ιδιοκτήτης. 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 
                                                                    
 
 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ                BAN∆ΩΡΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- 
                                                                         Ε.ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 


