
 - 1 - 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ – 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  
 
 

Στην Αθήνα, σήμερα, την  20/12/2012 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 κο Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που ενεργεί με 
την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (στο εξής αναφέρεται ως 
«Ιδιοκτήτης») και 
 

2. Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΡΓΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με δ.τ. 
«ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κεραμέων 9,  Τ.Κ. 104 36, με 
Α.Φ.Μ. 082314010 – ∆.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής αναφέρεται ως ο 
«Ανάδοχος»), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ιωάννη Χανιωτάκη με 
Α.∆.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Α.Τ. ………… Αττικής, κάτοικο 
Αθηνών, για την υπογραφή της παρούσας, 
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ιδιοκτήτης αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα σύμβαση, βάσει: 
 

 της υπ΄αριθμ 185/14-06-2012 θέμα 18ο απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας και εκτέλεσης των σχετικών 
εργασιών για την αντικατάσταση του πύργου ψύξεως και των απαιτούμενων 
δοχείων διαστολής στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα και  

 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 765/26-06-2012 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  με 
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 10.209,00 € για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Π.∆.Α. ΚΑΕ: 0879 οικ. Έτους 2012, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 765 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.    

 τα κατωτέρω:  
 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 
 

Πύργος Ψύξης του εργοστασίου INTERKLIMA, με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
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ΤΥΠΟΣ INTERKLIMA  CT - 15 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ  62,5 RT 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ  42.600 lit/h 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ  19.200 m3/h 
ΑΡ.MOTER/ΙΣΧΥΣ  1x4 kw 
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΣ  630 kg 
ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1270 kg 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΧΠΧΥ  1980x1710x2300(mm) 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  ∆ΥΟ (2) 
ΤΕΜΑΧΙΑ   ΕΝΑ (1) 

 
Το ανωτέρω μηχάνημα συνοδεύεται από το τεχνικό έντυπο του εργοστασίου 
INTERKLIMA. 

 
 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ∆ΟΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ:   
 

∆οχεία διαστολής ψύξης και θέρμανσης του εργοστασίου REFLEX, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ  
Ψύξη NG 100/6 100 Lit 1 Φ510xΥψ.680mm 20.5 Kg 
Θέρμανση NG 100/6 100 Lit 2 Φ510xΥψ.680mm 20.5 Kg 
 

 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 

 Υδραυλική και ηλεκτρική αποσύνδεση του υφιστάμενου Πύργου Ψύξης και 
τμημάτων των δικτύων σωληνώσεων. 

 Υδραυλική αποσύνδεση των ανοικτών ∆οχείων ∆ιαστολής και αποξήλωση 
τμήματος της κατασκευής που έχουν τοποθετηθεί. 

 Μεταφορά και απομάκρυνση του Πύργου Ψύξης και των κατεστραμμένων 
δοχείων και δικτύων και ανύψωση του νέου Πύργου Ψύξης με τη χρήση 
τηλεσκοπικού γερανού που θα στηθεί νυχτερινές ώρες, επί της Χαριλάου 
Τρικούπη. 

 Εγκατάσταση του Πύργου στην υφιστάμενη βάση με διαμόρφωση αυτής στις 
νέες απαιτούμενες διαστάσεις.  

 ∆ιαμόρφωση του υδραυλικού δικτύου με νέα τμήματα σωληνώσεων από 
γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες και σύνδεση με τις αναμονές του Πύργου. 

 Ηλεκτρική σύνδεση του Πύργου Ψύξης. 
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 Υδραυλική διαμόρφωση και σύνδεση των δοχείων διαστολής. 
Η εγκατάσταση του πύργου ψύξης θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του μηχανήματος, την τεχνική περιγραφή του Τομέα και τις οδηγίες 
επίβλεψης από τα αρμόδια για το σκοπό αυτό άτομα, που θα υποδειχθούν από τον 
Ιδιοκτήτη. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για την αντικατάσταση του πύργου ψύξης και των δοχείων διαστολής όπως αναλυτικά 
περιγράφηκαν ανωτέρω, δεν απαιτείται καμιά περαιτέρω εργασία ή επιπλέον υλικά.  

 
 

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
        Για την προμήθεια του Πύργου Ψύξης και των ∆οχείων ∆ιαστολής μετά των 
απαραιτήτων υλικών εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 
εργασιών και του γερανού, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.300,00 € (οκτώ 
χιλιάδες τριακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% (1.909,00 €), ή συνολικό ποσό 
10.209,00 € (με τον Φ.Π.Α.). 
 
        Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Tο συμφωνηθέν 
ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των πιστοποιημένων 
ειδών και εργασιών από τα αρμόδια όργανα του Ιδιοκτήτη και κατόπιν της νομίμου 
εγκρίσεως του σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο. 
 
        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.  
 
         Για την εξόφληση του Αναδόχου έχει δεσμευτεί πίστωση ποσού 10.209,00 € με 
την υπ’ αριθμ. 765/26-06-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 765 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Υ.∆.Α. στον ΚΑΕ: 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων». 
 
        Οι κρατήσεις που θα 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). 
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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). 
 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α.  
 Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Προμηθευτής 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. 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
έλεγχο. 
 

 
III. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Προβλεπόμενος χρόνος για το πέρας των εργασιών εγκατάστασης είναι περίπου 
πέντε ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του Πύργου Ψύξης στη θέση όπου θα 
εγκατασταθεί, στο κτήριο ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Π.∆.Α. επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη 34 στην Αθήνα. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της εγκατάστασης 
προσδιορίζεται το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ανάθεση της 
προμήθειας.     
 

 
IV. 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 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 
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ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι 
δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 
V. 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. 

 

VI. 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.                     Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
             ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                 
 
 
 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 


