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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ TOY E.T.A.A.       

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ  
 

Στην Αθήνα, σήµερα, την Παρασκευή 21/01/2013,  µεταξύ: 

αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 
«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
IA΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος στην 
παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. (στο εξής ο «Εργοδότης»), 

και αφετέρου της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο 
«ΚΑRΜΑCHINES E.E.» που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Θεµιστοκλέους αρ. 12, Τ.Κ. 145 64, µε 
Α.Φ.Μ. 998696622, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο 
Καραθανάση Νικόλαο µε Α.∆.Τ. ……….που εκδόθηκε από το Τ.Α.              (στο εξής ο 
«Εργολάβος»), 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης» 
για την εγκατάσταση κάγκελων ασφαλείας στο κτίριο του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΥΠ∆Α επί της οδού 
Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα, προέβη στη συγκέντρωση προσφορών µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών υπεβλήθη 
µόνο µια προσφορά, ενώ είχαν προσκληθεί συνολικά οκτώ ενδιαφερόµενες εταιρείες.  
 
O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 71ου θέµατος της 207/29-11-2012 
συνεδρίασης και 

• Της υπ’ αριθµ. 2042/27-12-2012 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 9.132,75 € 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΥΠ∆Α στον ΚΑΕ: 00101413 µε α/α καταχώρισης 2042 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα 
(Α∆Α:Β4ΜΓΟΡΕ1-ΩΣ3) 

 
στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «Νικόλαος Καραθανάσης & Σία Ε.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ΚΑRΜΑCHINES E.E.» που θα αποκαλείται στο εξής «Εργολάβος», την 
εγκατάσταση κάγκελων ασφαλείας για την ασφάλιση των Α΄ και ΣΤ΄ ορόφων του κτιρίου 
ιδιοκτησίας του Τοµέα Υγείας – Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 
34 και συγκεκριµένα: 
 

Α΄ όροφος 
Σταθερά κάγκελα 

 
Πλάτος  Ύψος Τεµάχια 

3,00 2,40 3 
2,00 2,40 1 
3,00 3,20 1 
1,00 2,40 1 
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Πτυσσόµενα κάγκελα ISO 9002 µε κλειδαριά ασφαλείας 

 
Πλάτος Ύψος Τεµάχια 

3,20 2,40 1 
 
 

ΣΤ΄ όροφος (εσοχή) 
Σταθερά κάγκελα 

 
Πλάτος Ύψος Τεµάχια 

2,50 1,45 1 
2,80 1,45 1 
0,86 1,30 1 
0,47 1,30 3 

 
Στην εγκατάσταση περιλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση καλαίσθητης µεταλλικής σήτας και 
προσαρµογή αυτής στις κολώνες των προσόψεων του κτιρίου στο επίπεδο του Ισογείου, για την 
αποτροπή αναρρίχησης στην υπάρχουσα προστατευτική σκάφη και σκαλωσιά του Α΄ ορόφου.  
 
Τα σταθερά κάγκελα ασφαλείας θα είναι από µασίφ χυτοσίδηρο και θα έχουν διατοµή 14Χ14 
mm τουλάχιστον και θα διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας βαρέως τύπου. Οι κάσες και τα τελάρα 
των θυρών θα είναι από στραντζαριστό χάλυβα βαρέως τύπου, διατοµής 40Χ30Χ2 mm 
τουλάχιστον. Θα τοποθετηθούν τρείς τουλάχιστον µεντεσέδες ανά θύρα µε διατοµή 18 mm.  
 
Για την προετοιµασία των σιδηρικών απαιτείται λείανση – βαφή µε ειδικό primer µίας (1) 
στρώσης και ηλεκτροστατική βαφή σε δύο (2) στρώσεις σε χρώµα RAL της επιλογής του 
Εργοδότη. 
 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, µε τον τρόπο 
και τα υλικά που συµφωνήθηκαν. 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης 
τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
 
Τον Εργολάβο βαρύνει η εκτέλεση της εργασίας, η προµήθεια των απαραίτητων υλικών, 
χρωµάτων και εξαρτηµάτων (µεντεσέδες - κλειδαριές – λουκέτα κ.λ.π.), τα µεταφορικά, τα 
εργατικά, η δαπάνη βαφής και τοποθέτησης του συνόλου των µεταλλικών ασφαλειών, θυρών 
και τελάρων, καθώς επίσης και όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία και κάθε άλλο υλικό που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και αυτός τα διαθέτει.  
 

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η παράδοση, τοποθέτηση και παραλαβή των κάγκελων ασφαλείας, όπως αναλυτικά 
περιγράφηκαν πιο πάνω, θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο 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 Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν 
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
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Εάν η Επιτροπή παραλαβής του Εργοδότη (Ταµείου) διαπιστώσει παράβαση των όρων της 
σύµβασης, καθώς επίσης και ότι η εργασία και τα είδη δεν είναι τα προβλεπόµενα, µπορεί να 
κηρύξει τον Εργολάβο έκπτωτο, να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της εργασίας ή/και των ειδών, 
µειώνοντας ανάλογα και την τιµή κατά την απόλυτη κρίση της.  
 
Η παραλαβή θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: 
α) καµιά κακοτεχνία  
β) καµιά παράλειψη  
γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στα υλικά που έχουν συµφωνηθεί και εκείνων που παραδόθηκαν. 

 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Εργολάβο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. 169512/26-11-
2012 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 207/29-11-2012 θέµα 71ο απόφαση 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 7.425,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 
(1.707,75 €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 9.132,75 €. 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί στον Εργολάβο, µετά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων 
ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή 
παραλαβής) του Εργοδότη. 
 
Τον Εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 
� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 
� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. 

υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην  
     προ Φ.Π.Α. αξία. 

 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαµβάνονται στη 
συνολική καθαρή αξία των 7.425,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του 
Τοµέα Υγείας-Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Εργολάβος 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 (IBAN). 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 
 

∆.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
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Ο Εργολάβος 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 Εργολάβος 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 
Εργολάβο. 
 
 

Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, 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. 
 

 

ΣΤ. 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 Εργολάβος 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 
δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα 
οποία έλαβαν ένα ο Εργολάβος και δύο ο Εργοδότης. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
                  του  Ε.Τ.Α.Α.   

   
   
   

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ  
 


