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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ.  
 

Στην Αθήνα, σήµερα, την 20/09/2013 ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: 

Α) 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. Αντώνη Σελλιανάκη, ο 
οποίος στην παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. (στο εξής ο 
«Εργοδότης»), 

και αφετέρου 

Β) της εταιρείας µε την επωνυµία  «SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»  που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατρ. Γρηγορίου αρ. 58-60, Τ.Κ. 177 78 - Ταύρος, µε Α.Φ.Μ. 
998774677, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο 
Σπανουδάκη Χρήστο του Παναγιώτη µε Α.∆.Τ. ……………..  (στο εξής ο «Ανάδοχος»), 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων («Εργοδότης») µε την από 21/01/2013 
σύµβαση, ανέθεσε στον Ανάδοχο την προµήθεια και εγκατάσταση ενός ενσύρµατου 
συστήµατος συναγερµού στο κτίριο ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΠ∆Α επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη 34, στην Αθήνα. 
 
O Εργοδότης, µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 20ου θέµατος της 238/27-06-2013 
συνεδρίασης (Α∆Α:ΒΛ4ΘΟΡΕ1-35Γ) 

• Της υπ’ αριθµ. 179/21-06-2013 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.551,73 
€ για την πληρωµή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΠ∆Α στον ΚΑΕ: 0863 µε α/α καταχώρισης 179 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα 
(Α∆Α:ΒΕΖΑΟΡΕ1-ΒΒΩ) και 

• Της µε αρ. πρωτ. ΤΠ∆Α:2260/1/27-03-2013 προσφοράς του Αναδόχου, η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης,  

 
αναθέτει στον Ανάδοχο, την επέκταση του συστήµατος συναγερµού - το οποίο έχει 
εγκατασταθεί στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών επί της οδού 
Χαριλάου Τρικούπη 34 - στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Οδοντιατρικού 
Τµήµατος του Τοµέα, επί της οδού Ναυαρίνου 10, Αθήνα και συγκεκριµένα όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου που ακολουθεί:  
 
Στο ολοκληρωµένο σύστηµα ενσύρµατου συναγερµού που θα εγκατασταθεί στο κτίριο επί 
της οδού Ναυαρίνου 10 Αθήνα, όπου στεγάζεται το Οδοντιατρικό Τµήµα του Τοµέα, θα 
χρησιµοποιηθεί ο τετράζωνος πίνακας και το πληκτρολόγιο που υπήρχε στο ισόγειο της 
οδού Χ. Τρικούπη 34 (τα οποία δεν χρησιµοποιούνταν) και επιπλέον θα τοποθετηθούν:  
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1) Τρείς (3) µαγνητικές επαφές 
2) Τρείς (3) υπέρυθροι ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου 
3) ∆ύο (2) φωτοηλεκτρικές δέσµες 30–60µ. εξωτερικού χώρου (στον ακάλυπτο χώρο 
του κτιρίου) 

4) Εξωτερική αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα 120db. 
 

α/α Περιγραφή Τύπος Ποσότ. 
Τιµή 

Μονάδας Σύνολο 

        ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 

Κέντρο GENERAL ELECTRIC µε 
communicator , up / downloadable. 5 
ζώνες (4+1 24ωρη), 2 βοηθητικές έξοδοι,  
8 χρήστες έως 8 ασύρµατες ζώνες. 
∆ιπλασιάζεται µε τη χρήση ειδικών 
αντιστάσεων. Μνήµη 512 γεγονότων, 
αυτόµατη όπλιση – αφόπλιση µε 
ρυθµιζόµενο χρόνο επανόπλισης, siren 
tone format, επιλογή εργοστασιακής 
προεπιλογής ανά χώρα. ∆υνατότητα 
σύνδεσης µε ΝΧ-7002 (GSM module). 
Κατανάλωση 66mΑ. Συµβατός µε 
τεχνολογία Χ-10. ∆εν περιλαµβάνει 
πληκτρολόγιο και M/T. ∆ιαστάσεις : Π 
23.5 x Υ 21.2 x Β 9.2 cm 

CADDX NX-
4LXT 0 163,74 0,00 

2 
Μετασχηµατιστής 16,5VAC   50W 

GRM/S16,5 
50W 0 23,03 0,00 

3 Eφεδρική τροφοδοσία  12V 7AH BATT12V 7A 1 19,96 19,96  € 

4 

Πληκτρολόγιο 16 ζωνών µε LED, 
φωτιζόµενα πλήκτρα και πορτάκι. 
Κάθετης στήριξης. Μέγιστη κατανάλωση 
110mA. ∆ιαστάσεις: Π 7.6 x Υ 14.5 x Β 3 
cm.m. NX-1516-GR 0 76,92 0,00 

5 Μαγνητική επαφή εξωτερική λευκή-Καφέ DC-1561W 3 19,82 59,47 € 

6 

Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων, 
Kάλυψη 18 m, 90ο, ∆ιπλό στοιχείο 
πυροηλεκτρικού αισθητήρα,  Αυτόµατη 
επλογή παλµών ή µε τους 2, 
Optoelectronic switch ρελέ, Ρύθµιση 
ευαισθησίας ανιχνευτή, Αυτόµατη 
αναγνώριση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος και προσαρµογή του 
ανιχνευτή στην θερµοκρασία του χώρου, 
Εγγυηµένη RFI προστασία 30V/m, δεν 
δίνει συναγερµό µέχρι 10Watt από 
ποµπό σε απόσταση 1 µέτρο σε ένα 
εύρος συχνοτήτων από 10ΜHz µέχρι 
1000MHz, ΕΜΙ προστασία 50.000V, 
Προστασία φωτός 10.000 LUX, 
Προστασία του ανιχνευτή από ρεύµατα 
αέρος και µικρά έντοµα, Ταχύτητα 
ανίχνευσης 0.3-3m/sec, Θερµοκρασία 
λειτουργίας -30o C µέχρι +50ο C, 
∆ιαστάσεις 93Υ x 66 Π x 46Β mm, 
Τροφοδοσία 8.5-16VDC, Κατανάλωση 
10mA. 

PATROL-701 
Υπέρυθρος   

GSN 3 38,51 115,52 € 
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7 

Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής, 
∆ιπλής  δέσµης, 60 µέτρων. 
Τροφοδοσία: 10,5~30 VDC (χωρίς 
πολικότητα). Kατανάλωση (σε 
λειτουργία): 42mA.  ∆ιαστάσεις: 76 x 
181.5 Χ 77.8 mm. Θερµοκρασία 
Λειτουργίας: -25℃~ +65℃. 2BH-60 2 118,02 236,04 € 

8 

Αυτόνοµη, σειρήνα µε Flash. Ακουστική 
ισχύς 128dB . Polycarbonate κουτί  και 
εσωτερικό κουτί κλειστού τύπου από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα. Tamper στο 
καπάκι και τη βάση. Προστασία σε 
βραχυκύκλωµα µπαταρίας. 
Aρνητική/θετική είσοδος ενεργοποίησης. 
∆ιαστάσεις: 270Χ193Χ100 mm. 

BS-OS359 
ORANGE 1 73,41 73,41 € 

9 
Eφεδρική τροφοδοσία  12V 1.2AH 

BATT12V 
1.2A 1 12,26 12,26 € 

10 

Καλώδια- κανάλι-σωλήνες-στεγανά 
κλεµµοκιβώτια - όλα τα απαραίτητα 
µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης 
συστήµατος συναγερµού. GRWORK 1 487,91 487,91 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.004,57 € 
 

 

                                     ΦΠΑ 23%           231,05 € 
                 1.235,62 € 

 
Για τα προσφερόµενα συστήµατα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των 
επιµέρους υλικών για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους. 
 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η παράδοση, εγκατάσταση και παραλαβή του ενσύρµατου συστήµατος συναγερµού θα 
γίνει ως εξής :  
 
Η παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Τοµέα θα γίνει εντός πέντε (5) ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Ο προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες 
µετά την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών και σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβεί τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. 
 
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 και επιβάλλονται σε 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 
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 Ανάδοχο 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 εφόσον δεν θα έχει παρουσιαστεί: 
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α)   καµιά κακοτεχνία  
β)   καµιά παράλειψη  
γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στα υλικά που έχουν συµφωνηθεί και σε εκείνα που 
παραδόθηκαν. 
 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της προσφοράς του µε αρ. 
πρωτ. 2260/1/27-03-2013, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 238/27-06-2013 θέµα 20ο  
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 1.004,57 € πλέον Φ.Π.Α. 
23% (231,05 €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 1.235,62 €. 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, µετά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Τον Ανάδοχο 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, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαµβάνονται 
στη συνολική καθαρή αξία των 1.004,57 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: 
Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α. ή/και Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας, εφόσον απαιτείται. 
∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης. 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 

 
∆. 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, κατά τη διάρκεια των εργασιών, βάσει της παρούσας, 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 τη λήψη παντός 
αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών. 
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Ο Εργοδότης 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. 
 

Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης  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. 
 
 

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 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. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα 
γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που 
αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια θα είναι τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από 
τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
                  του  Ε.Τ.Α.Α.  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

SECURITY SERVICES  
POWER HELLAS A.E. 

   
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ      ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 


