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ΣΥΜΒΑΣΗ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ποσού 3.414,63  ευρώ πλέον ΦΠΑ 
 

Στην Αθήνα σήµερα   28/ 6 /2012 µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, 
όπως αυτοί εκπροσωπούνται νόµιµα ήτοι . 

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα     
Απασχολουµένων» (ΕΤΑΑ), που έχει την έδρα του στην Αθήνα 
(Μάρνης 22) και εκπροσωπείται νόµιµα από  τον Πρόεδρο του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ    

2. της εταιρείας KARMACHINES E.E. Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ., 
που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κύριο ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ  συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

ΑΡΘΡΟ  1 
 Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, προκειµένου να 
προβεί στην αντικατάσταση µεταλλικής θύρας στη στοά του κεντρικού  
κτηρίου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ/ Τοµείς Υγειονοµικών της οδού Σταδίου 29 
στην Αθήνα προέβει εις την διαδικασία αναζήτησης & συγκέντρωσης 
οικονοµοτεχνικών προσφορών κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε ο 
δεύτερος  συµβαλλόµενος, ο οποίος κατά δήλωσή του , έχει την απαιτούµενη 
εµπειρία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ως και την υλικοτεχνική 
υποδοµή και τα µηχανικά µέσα & εργατοτεχνικό προσωπικό, για την ανάληψη 
και εκτέλεση του παραπάνω εργασιών. 
 
Το Ε.Τ.Α.Α αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση βάσει της απόφασης επί του 
17ου θέµατος της 186/21-6-2012 συνεδρίασης του ∆Σ  του Ε.Τ.Α.Α και την 
υπ΄αριθµ πρωτ 72120/26-6-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Ε.Τ.Α.Α.- Τοµέων Υγειονοµικών µε αριθµό καταχώρησης 559 στο βιβλίο 
εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. 
ΚΑΕ 0879.01 οικ. έτος 2012 – Τοµέων Υγειονοµικών- Α∆Α Β4ΛΜΟΡΕ1-
1ΚΞ,στον δεύτερο συµβαλλόµενο τις εργασίες όπως αναλυτικώς 
περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Αναλυτική περιγραφή ζητούµενων υπηρεσιών: 

1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
 
1.1 Κτήριο 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 κτηρίου. Εντός της στοάς βρίσκονται τρεις (3) είσοδοι του κτηρίου, 
συγκεκριµένα η Νο1 που οδηγεί στους ορόφους είναι υαλόφρακτη αλλά 
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προφυλάσσεται µε ρολά ασφαλείας, η Νο2 που οδηγεί στους υπόγειους 
χώρους, όπου βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου και τα αρχεία 
των Τοµέων Υγειονοµικών, η οποία είναι υαλόφρακτη αλλά δεν 
προφυλάσσεται µε κάποιο τρόπο, η Νο3 που οδηγεί και αυτή στους 
υπόγειους χώρους, είναι µεταλλική και προσφέρει µια στοιχειώδη προστασία. 
Στα πρότυπα της θύρας Νο3 και µε όµοιο σχέδιο- τύπο µε αυτή θα γίνει και η 
αντικατάσταση της θύρας Νο2 για λόγους ασφαλείας.   
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 
2.1. Η θύρα η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί θα είναι µεταλλική, µε τέσσερα 
(4) φύλλα, δύο (2) σταθερά και δύο (2) ανοιγόµενα. Το πλαίσιο θα είναι από 
κοίλο δοκό διαστάσεων 80χ40 εκατ. Θα φέρει ταµπλάδες από λαµαρίνα 2,5 
χιλιοστών µε σκωτία. 
Το τζάµι πάνω από την θύρα δεν θα είναι ενιαίο αλλά θα αποτελείται από τρία 
(3) ξεχωριστά κοµµάτια, ενώ θα έχει πάχος 5 χιλιοστά αντιβανδαλικό. 
Η θύρα θα φέρει στο εσωτερικό της µπάρα ασφαλείας (µπάρα πανικού) µε 
δυνατότητα εξωτερικού κλειδώµατος. 
Το σχέδιο της θύρας θα είναι όµοιο µε αυτό της ήδη αντικατεστηµένης θύρας 
(θύρα Νο3). 
 
2.2. ∆ιαστάσεις: 
Το πλάτος της θύρας είναι περίπου 4,30 µέτρα από τοίχο σε τοίχο. Το 
συνολικό ύψος της είναι περίπου 4,40 µέτρα, το οποίο χωρίζεται ως εξής:  
Ύψος ανοιγόµενου φύλλου 2,20 µέτρα, κάσα- πλαίσιο 0,8 µέτρα, και ύψος 
τζαµιού 1,40 µέτρα.  
Σηµειώνεται ότι οι διαστάσεις έχουν µετρηθεί και υπολογιστεί κατά 
προσέγγιση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µετρήσει επακριβώς αυτές τις 
διαστάσεις προκειµένου να υποβάλει την προσφορά του µε ακρίβεια. 
 
2.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις εργασίες αποξήλωσης και 
αποµάκρυνσης της παλαιάς θύρας πριν την τοποθέτηση της νέας µε τις ως 
άνω προδιαγραφές. Είναι επίσης υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση, 
µετά τις εργασίες τοποθέτησης, όλων των µερεµετιών στους τοίχους αλλά και 
στα µάρµαρα του δαπέδου, καθώς και για την αποµάκρυνση όλων των 
δοµικών υλικών (µπάζα) από τους χώρους της στοάς µετά το πέρας των 
εργασιών.  
 
2.4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει: 
2.4.1. ∆ήλωση ότι υπάρχει εµπειρία και εξειδίκευση στις συγκεκριµένες 
εργασίες. 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 
2.4.2. Υποχρεούται να παρέχει έγγραφες εγγυήσεις για την καλή λειτουργία 
και για την αποκατάσταση βλαβών- φθορών στα στοιχεία της θύρας χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια µετά την 
αντικατάσταση της θύρας. 
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2.4.3. Υποχρεούται ο ανάδοχος όπως ολοκληρώσει τις εργασίες αποξήλωσης 
και τοποθέτησης της θύρας εντός µίας (1) ηµέρας ώστε το άνοιγµα να µην 
µείνει αφύλακτο. Εναλλακτικά οφείλει να διασφαλίσει το άνοιγµα µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η πρόσβαση στο κτήριο κατά τη διάρκεια των 
εργασιών και όχι για περισσότερες από δύο (2) ηµέρες. 
 
 Ρητά συµφωνείται µε το παρόν και αποδέχεται ο Ανάδοχος, ότι 
οποιασδήποτε µορφής & 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, θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των 

ανωτέρω. 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν έγκαιρα κατά τα άνω συµφωνούµενα 

οι τεχνικοί του Αναδόχου εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών , το ΕΤΑΑ 
δύναται να καταγγέλλει την σύµβαση αυτή και να αναθέσει την συντήρηση σε 
άλλο συντηρητή σε βάρος του δεύτερου συµβαλλοµένου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε χρονικό διάστηµα ενός(1) 

µήνα από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 ( ΤΙΜΗΜΑ) 
 

 Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή, δηλαδή, το 
ποσόν των 3.414,63 ευρώ πλέον  ΦΠΑ ποσοστού 23% ήτοι σύνολο 
4.199,99ευρώ. 
 Το ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων 
κρατήσεων, θα καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη µετά από προηγούµενη 
θεώρηση του σχετικού χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από παραλαβή των 
πιστοποιηµένων κάθε φορά εργασιών από τα αρµόδια όργανα του ιδιοκτήτη. 
 Το τίµηµα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις (όπως 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και 
χαρτόσηµο 2,40% επί της κράτησης του ΜΤΠΥ, ήτοι σύνολο κρατήσεων 3,072% κτλ), οι 
οποίες κατά νόµο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

  

ΑΡΘΡΟ 5 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων  (ΕΤΑΑ)  δικαιούται 
ιδίως να καταγγείλει άµεσα την παρούσα για παράβαση εκ µέρους του 
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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 
 


