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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΟΣΟΥ 8.650,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στην Αθήνα σήµερα 8/6/2012 µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως 
αυτοί εκπροσωπούνται νόµιµα ήτοι : 

1. Του     Ενιαίου     Ταµείου     Ανεξάρτητα     Απασχολουµένων    
(ΕΤΑΑ), εκπροσωπούµενου  κατά τον νόµο  από  τον Πρόεδρο 
του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ   και 

2. της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε., που εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κύριο ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  συµφωνήθηκαν 
και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

ΑΡΘΡΟ  1 

 
Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, προκειµένου να προβεί σε 
ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων  των 
κτιρίων των τοµέων Υγειονοµικών, που βρίσκονται επί των οδών Σταδίου 29, 
Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, προέβη σε αναζήτηση προσφορών, κατά την 
οποία µειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος  συµβαλλόµενος, ο οποίος κατά 
δήλωσή του , έχει εµπειρία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ως και την 
υλικοτεχνική υποδοµή σε µηχανικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την 
ανάληψη και εκτέλεση του έργου.  
Το Ε.Τ.Α.Α αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση βάσει της απόφασης επί του 
22ου θέµατος της 182/24-5-2012 συνεδρίασης του ∆Σ  του Ε.Τ.Α.Α και την 
υπ΄αριθµ πρωτ 63657/1-6-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Ε.Τ.Α.Α.- Τοµέων Υγειονοµικών µε αριθµό καταχώρησης 490 στο βιβλίο 
εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. 
ΚΑΕ 0879.01 οικ. έτος 2012 – Τοµέων Υγειονοµικών- Α∆Α Β4ΛΨΟΡΕ1-
ΗΝ2 ,στον δεύτερο συµβαλλόµενο τις εργασίες όπως αναλυτικώς 
περιγράφονται κατωτέρω. 
 

Στις κλιµατιστικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του δηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (ιδιόκτητων ή µισθωµένων) » διενεργείται 
προληπτική συντήρηση τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, βάσει της Κ.Υ.Α. 
∆6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122Β)  «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Η τακτική προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων  
εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, δηλαδή, την µέγιστη 
απόδοση µε το λιγότερο κόστος (βλαβών – κατανάλωσης), τη βέλτιστη ποιότητα 
του παρεχόµενου αέρα, τις σωστές συνθήκες θερµοκρασίας  στον χώρο, ακόµη 
και την χαµηλότερη στάθµη θορύβου των µηχανηµάτων. Η προληπτική 
συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωµα και 
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται 
τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτηρίων Σε 
κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των 
κλιµατιστικών µονάδων. 
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Αναλυτική περιγραφή ζητούµενων υπηρεσιών: 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 
 
1.1 Κτίριο οδού Σταδίου 29: 
 στους χώρους των γραφείων στεγάζεται η ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στον 3
ο 
όροφο 

του κτιρίου.  
 Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το 
οποίο αποτελείται από: 

• δύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3
ο 
υπόγειο, 

• δύο πύργους ψύξης στο δώµα, 272 τοπικές κλιµατιστικές µονάδες στους 
χώρους των γραφείων, µαζί µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά 
µηχανήµατα και αυτοµατισµούς.  

 
Για την κάλυψη των αναγκών σε κλιµατισµό των κτιρίων Σταδίου 29, Αχαρνών 
27 και Αχαρνών 29, έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω αυτόνοµες κλιµατιστικές 
µονάδες (split unit). 

Κτήριο οδού Σταδίου 29. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI 

στον 8ο όροφο: 2 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 

τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο του κτιρίου : 

1 τεµ. 
• Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI 

αποτελούµενα από µια εξωτερική µονάδα και 8 εσωτερικά στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του κτιρίου: 2 τεµ. 

 
1.2 Κτίριο οδού Αχαρνών 27: 
Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 52 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI 

στην είσοδο του κτιρίου: 1 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 

τεµ. 
• Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου ορόφου. 
• Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI ισχύος 

25.000 btu/h για το computer room του 4ου ορόφου: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο κατάστηµα του 

κτιρίου: 4 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα και το 

υπόγειο του κτιρίου: 1 τεµ. 
 

1.3 Κτίριο οδού Αχαρνών 29: 
Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 
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• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 22 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας FUJITSU: 5 τεµ. 
• 23 τεµ. διαφόρων τύπων στους µισθωµένους χώρους σε υπηρεσίες του 

Υπουργείου Γεωργίας. 
 

 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
(Πριν από τη λειτουργία της Θερινής περιόδου της εγκατάστασης )  

 
2.1.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα 

ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους 
εναλλάκτες.  

2.1.2. Καθαρισµός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.  
2.1.3. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών 

επεξεργαστών µηχανηµάτων.  
2.1.4. Έλεγχος αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και 

διακοπτών ροής νερού.  
2.1.5. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.  
2.1.6. Έλεγχος relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης 

επαφών εκκινητών.  
2.1.7. Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών.  
2.1.8. Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών.  
2.1.9. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  
2.1.10. Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών 

(µη τοξικών και οικολογικών) και αντλίας κυκλοφορίας.  
2.1.11. Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού 

συγκροτήµατος.  
2.1.12. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  
2.1.13. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση 

κινητήρων.  
2.1.14. Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του 

κατασκευαστικού οίκου.  
 

 
2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (τουλάχιστον 2 φορές κατά τη θερινή περίοδο 
λειτουργίας της εγκατάστασης ) 

 
2.2.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα 

ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους 
εναλλάκτες.  

2.2.2. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών 
επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.2.3. Έλεγχος αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και 
διακοπτών ροής νερού.  

2.2.4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  
2.2.5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  
2.2.6. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση 
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κινητήρων.  
2.2.7. Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του 

κατασκευαστικού οίκου.  
 

2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ (πριν από την 
λειτουργία της Θερινής περιόδου της εγκατάστασης) 

 
2.3.1. Έλεγχος κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος 

(αµπεροµέτρηση).  
2.3.2. Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων.  
2.3.3. Έλεγχος ιµάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτηθεί.  
2.3.4. Καθαρισµός ακροφυσίων (µπεκ).  
2.3.5. Καθαρισµός λεκάνης νερού.  
2.3.6. Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού.  

Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση 
Τεχνικής Έκθεσης για κάθε Ψυκτικό Συγκρότηµα - Πύργο 
ψύξης, µε τις υπόλοιπες µετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν 
πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του συστήµατος του κεντρικού κλιµατισµού.  

 
2.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

2.4.1. Χηµικός καθαρισµός µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο 
θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) εξωτερικά των 
εναλλακτών θερµότητας µία φορά το έτος (στην αρχή της Θερινής 
περιόδου).  

2.4.2. Έλεγχος – καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης 
συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής 
συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών 
κλιµατιστικών µονάδων µε τα δίκτυα).  

2.4.3. Καθαρισµός των φίλτρων αέρα – περσίδων . 
2.4.4. Έλεγχος και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on-off (όπου 

υπάρχουν).  
2.4.5. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και 

αυτοµατισµού.  
 

2.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Ο Ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός µέλος του ΤΕΕ ή να έχει άδεια ψυκτικού γενικών εφαρµογών, θα 
πρέπει να έχει: 
2.5.1. Βεβαίωση ή σχετική εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο των 
ψυκτικών συγκροτηµάτων , που να πιστοποιεί την ικανότητα ενός τουλάχιστον 
τεχνικού να συντηρεί τα ψυκτικά συγκροτήµατα. 
2.5.2. ∆ήλωση ότι υπάρχει εµπειρία και εξειδίκευση στη συντήρηση των εν 
λόγω ψυκτικών συγκροτηµάτων µε παράθεση καταλόγου αναλόγων έργων. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 
2.5.3. Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 12 ωρών καθ΄ όλη την 
διάρκεια της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και 
αργιών. 
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2.5.4. Παροχή δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες 365 ηµέρες το 
χρόνο. 
2.5.5. ∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 
 
 
2.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
(split type unit). 
 
Εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε όλα τα κτίρια κατά την προληπτική 
συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές 
ετησίως, η µία στην αρχή της θερινής περιόδου και η άλλη στην αρχή της 
χειµερινής περιόδου: 

2.6.1. Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 
2.6.2. Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 
2.6.3. Καθαρισµός φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο 
καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  
2.6.4. Καθαρισµός της πτερωτής,  του καλύµµατος και των εδράνων των 
ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος καλής λειτουργίας.   
2.6.5. Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. 
2.6.6.Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού. Σε περίπτωση που θα 
διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο 
διαρροής του, θα επισκευάζεται και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη 
ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  
2.6.7. Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της 
εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων, των 
σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των 
δικτύων, κλπ.)  
2.6.8. Xηµικός Καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) µε µη τοξικό 
και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, 
την πρώτη φορά και απλός υγρός καθαρισµός χωρίς την χρήση χηµικών την 
δεύτερη φορά, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
2.6.9. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και 
αυτοµατισµού (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας 
αυτών, έλεγχος θερµικών, έλεγχος, καθαρισµός και σύσφιξη των ηλεκτρικών 
επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) και συµπλήρωση του πρωτοκόλλου 
µετρήσεων για κάθε µονάδα. 

 

Ρητά συµφωνείται µε το παρόν και αποδέχεται ο Ανάδοχος, ότι 
οποιασδήποτε µορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωµα ή παράλειψη του 
έργου θα αποτελεί ανεξάρτητα από τον βαθµό υπαιτιότητας του Ανάδοχου 
επαρκή λόγο, όπως το ΕΤΑΑ αρνηθεί την παραλαβή του ανωτέρω έργου από 
αυτόν, ευθυνόµενου για κάθε παράλειψη, αµέλεια ή αβλεψία στην εκτέλεση 
του ανατιθεµένου σ' αυτόν έργου. 

Εν συνεχεία ο Ανάδοχος δηλώνει ότι µε δαπάνη του θα γίνεται η 
επιδιόρθωση των οποιωνδήποτε βλαβών (οικοδοµικών και µηχανηµάτων), που 
θα προκύψουν από υπαιτιότητα του. 

ΑΡΘΡΟ 2 

 
Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της καλής 
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εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης, να 
προσέρχεται εντός οκτώ εργασίµων ωρών, για τον έλεγχο διαπίστωσης της 
βλάβης και επισκευής αυτής εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή 
αναλώσιµα υλικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά ή άλλα 
αναλώσιµα υλικά, η επισκευή θα γίνεται µετά την προµήθεια τους από το ΕΤΑΑ 
ή στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα δοθούν από τον 
ανάδοχο, θα χρεώνονται σύµφωνα µε τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των 
εργοστασίων MITSUBISHI, DELONGI, FUJITSU.  

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν έγκαιρα κατά τα άνω συµφωνούµενα 
οι τεχνικοί του Συντηρητή προς συντήρηση ή αποκατάσταση των βλαβών ή 
ανωµαλίας λειτουργίας των κλιµατιστικών µηχανηµάτων ή επιδείξουν γενικά 
απροθυµία προς τούτο, το ΕΤΑΑ δύναται να καταγγέλλει την σύµβαση αυτή και 
να αναθέτει την συντήρηση σε άλλο συντηρητή σε βάρος του δεύτερου 
συµβαλλοµένου συντηρητή 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Η διάρκεια της σύµβασης αυτής συµφωνείται ότι αρχίζει την 8/6/2012 και 
λήγει την 7/6/2013 Θα πρέπει να γίνει η εκκίνηση του κεντρικού συστήµατος 
κλιµατισµού του κτιρίου της οδού Σταδίου 29 εντός 20 ηµερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης και οι δύο εποχιακές για τα υπόλοιπα 
κλιµατιστικά το πρώτο 20ήµερο του Ιουνίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4    ( ΤΙΜΗΜΑ) 
 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή, δηλαδή, το ποσόν 

των 8.650,00ευρώ (οχτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) πλέον  ΦΠΑ . 

Συγκεκριµένα βάσει της προσφοράς του Αναδόχου, και  για την εκπλήρωση των 

από την παρούσα σύµβαση απορρεουσών υποχρεώσεών του συµφωνούνται  : 

� Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων και πύργων ψύξεως νερού: 3.120,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 
� Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων: 2.180,00 €  πλέον Φ.Π.Α.. 
� Συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων µε εναλλάκτη θερµότητας απ' ευθείας 

εκτόνωσης (Σταδίου 29 ,Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29)   : 3.350,00 €  πλέον 
Φ.Π.Α. 

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα 
καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη µετά από προηγούµενη θεώρηση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από παραλαβή των πιστοποιηµένων κάθε φορά 
εργασιών από τα αρµόδια όργανα του ιδιοκτήτη.  

 
Η πληρωµή του τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά βάσει των 
υποβληθέντων τιµολογίων, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Το τίµηµα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες κατά νόµο 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι δε αυτές . 
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Οι  κατά Νόµο κρατήσεις (3% υπέρ του ΜΤΠΥ και χαρτόσηµο 2,40% επί της 
κράτησης του ΜΤΠΥ, ήτοι σύνολο κρατήσεων 3,072%) βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων  (ΕΤΑΑ)  δικαιούται ιδίως 
να καταγγείλει άµεσα την παρούσα για παράβαση εκ µέρους του αναδόχου 
µέρους των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, καθώς και 
να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή  αποθετική 
ζηµία του. 

Η παρούσα  αποτελεί  την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης 
γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

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 Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων  
(ΕΤΑΑ)  . 

Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων 
µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατα τους δεν θα µπορεί να 
ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

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. 

Η παρούσα σύµβαση  διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια 
δικαστήρια είναι τα καθ΄ ύλην αρµόδια της πόλεως  των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή έγινε και υπογράφεται σε 3 πρωτότυπα ίσης αξίας, από 
τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος  και  δύο το Ε.Τ.Α.Α.  

                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆Σ του ΕΤΑΑ 

………...……………     ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 


