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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΟΦΟΥ 1 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
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 198/27-09-2012 θέμα 23ο απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με 
την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση επισκευαστικών εργασιών και η 
προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο γραφείο ιδιοκτησίας 
των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Λ. Σοφού 1 στη 
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης του 
Τομέα αυτού. 

 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 109486/03-10-2012 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  
με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 10.670,25 € 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. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
 

I. Μεταφορά υπάρχοντος χωρίσματος αλουμινίου σε νέα θέση και 
έλεγχος λειτουργίας κουφωμάτων (Τιμή 420,00 € πλέον Φ.Π.Α.) 
 

II. Χρωματισμοί τοίχων - οροφής (Τιμή 840,00 € πλέον Φ.Π..Α.).  
Στις εργασίες χρωματισμών περιλαμβάνονται τα εξής: 
Τρίψιμο επιφανειών τοίχων και οροφής (όπου απαιτείται: π.χ. σημεία 
που εμφανίζουν υγρασία), αστάρωμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και 
βάψιμο με πλαστικό χρώμα Α΄ ποιότητας (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) σε χρώμα της 
επιλογής του Ιδιοκτήτη. 
  

III. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Τιμή 420,00 € πλέον Φ.Π.Α.).  
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Στις ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνονται: ο έλεγχος του 
κεντρικού πίνακα παροχών, η αντικατάσταση των φθαρμένων και 
ακατάλληλων καλωδίων όπου απαιτείται και η εγκατάσταση 
καλωδιώσεων για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων που θα 
εγκατασταθούν από τον ανάδοχο στο χώρο.  
.   
 
 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
 
  Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ: 

I. Ένα (1) τεμ. Ημικεντρική κλιματιστική συσκευή, GREE GRC-
251HI/1JA-N2 INVERTER, τύπου δαπέδου – οροφής, ψυκτικής ισχύος 
26.215 Βtu/h και θερμικής ισχύος 29.000 Βtu/h, που χρησιμοποιεί ένα 
εναλλακτικό, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο Freon (eco) 
R410a. 

II. Ένα (1) τεμ. Ημικεντρική κλιματιστική συσκευή, GREE GRC-
181HI/1JD-N2 INVERTER, τύπου δαπέδου - οροφής, ψυκτικής ισχύος 
20.130 Btu/h και θερμικής ισχύος 22.880 Βtu/h, που χρησιμοποιεί ένα 
εναλλακτικό, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο Freon (eco) 
R410a. 

III. Ένα (1) τεμ. Ημικεντρική κλιματιστική συσκευή, GREE GRC-
181HI/1JD-N2 INVERTER, τύπου δαπέδου - οροφής, ψυκτικής ισχύος 
20.130 Btu/h και θερμικής ισχύος 22.880 Btu/h, που χρησιμοποιεί ένα 
εναλλακτικό, φιλικό προς το περιβάλλον, ψυκτικό μέσο freon (eco) 
R410a. 
 
Β. ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: 

IV. Ένα (1) τεμ. Αυτόνομη Κλιματιστική Μονάδα, GREE GRS-121HI/JCD-
N2 INVERTER, τύπου τοίχου, Α’ ενεργειακής κλάσης, ψυκτικής ισχύος 
12.044 Βtu/h και θερμικής ισχύος 13.990 Βtu/h, με οικολογικό freon 
(eco) R410a. 
 
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ: 

V. Ένα (1) τεμ. Επίτοιχο Θερμοπομπό ΤΕCHNOTHERM τύπου CV2501, 
απόδοσης 2,5 KW. 
 

Όλα τα ανωτέρω προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι 
ενεργειακής κλάσης Α’, κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους και να 
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών για όλα τα μέρη 
των συσκευών και εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα (10) ετών για τους συμπιεστές, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση της ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων.  
 
Στην περίπτωση που τα κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετηθούν στο δάπεδο, τα 
συμπυκνώματα των μονάδων θα συνδεθούν στις παλιές αναμονές των F.C.U. και οι 
σωληνώσεις κλιματισμού θα τρέξουν μέσα σε ηλεκτρολογικό κανάλι, για να βγουν 
στο δώμα. 
 
Στην περίπτωση που τα κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετηθούν στην οροφή, θα 
τοποθετηθούν αντλίες συμπυκνωμάτων για την όδευση των νερών στο δώμα του 
κτηρίου και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες τοπικής υγρομόνωσης, ώστε να μην 
υπάρξει μελλοντικά πρόβλημα εισροής υδάτων. 
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Το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία των 
μηχανημάτων κλιματισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.360,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 
3. Για τις εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο, 

καθώς και για τις εργασίες αποκομιδής άχρηστων (Τιμή 635,00 € πλέον 
Φ.Π.Α.) 

 
 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 

1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιμή βάσει της από 
21/09/2012 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 198/27-
09-2012 θέμα 23ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική 
καθαρή αξία  8.675,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.995,25 €), και συνολική 
αξία με τον Φ.Π.Α. 10.670,25 €. 

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων θα 
καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη μετά από προηγούμενη 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 και το κόστος των υλικών 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 που θα χρησιμοποιηθεί 
για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο και αυτός τα 
διαθέτει.  

 
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 συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας και 

εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων θα παραδοθούν σε πλήρη 
λειτουργία 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 θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους 

όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
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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 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      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 

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 καθ’ ύλην αρμόδια 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                         E.BAN∆ΩΡΟΥ & ΣΙΑ  Ο.Ε. 


