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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 & ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα, την  ∆ευτέρα 04/11/2013,  µεταξύ: 
 
1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε 

διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 
22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα 
αποκαλείται «Εργοδότης»), 

       & 
2) Αφετέρου του ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων 

που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ερατοσθένους 6, T.K. 163 41, K. 
Hλιούπολη, µε Α.Φ.Μ:.018632945, αρµόδια ∆.Ο.Υ: Ηλιούπολης µε Α.∆.Τ. 
………… που εκδόθηκε στις ………. από το Α.Τ. ………… (στο εξής θα 
αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Εργοδότης, µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 
 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 7ου θέµατος της 242/25.07.2013 
συνεδρίασης µε Α∆Α:ΒΛΛΠΟΡΕ1-ΛΒ4 και,  

• Της υπ’ αριθµ. 6277/27.09.2013 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
1.722,00 € για την πληρωµή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΠΕ∆Ε στον ΚΑΕ: 0879 µε α/α 
καταχώρισης 90 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα µε Α∆Α:ΒΛ9ΝΟΡΕ1-ΗΩΞ 

 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει το έργο της ετήσιας συντήρησης των 
αντλιών υπογείων λυµάτων που είναι εγκατεστηµένες  στα κτήρια ιδιοκτησίας του 
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Ε.∆.Ε στην Αθήνα και συγκεκριµένα  επί των οδών Βουκουρεστίου 30  
& Αγίου Κωνσταντίνου 43 αντιστοίχως.  
 
Η συντήρηση περιλαµβάνει για κάθε κτήριο : α) τακτικό έλεγχο των αντλιών 
υπογείων λυµάτων µια φορά το µήνα, β) έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων για την 
σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών µια φορά το µήνα, και γ) κάθε 
έκτακτο έλεγχο, εξέταση των αντλιών και των πινάκων αυτών σε περίπτωση που 
παρουσιαστεί βλάβη.  



Σελίδα 2 από 4 

Η µηνιαία τακτική συντήρηση όπως ανωτέρω περιγράφεται και οι απαραίτητες 
εργασίες για την αποκατάσταση της  λειτουργίας των εγκαταστάσεων  σε περίπτωση 
βλάβης θα γίνονται  σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και  µε 
τις προδιαγραφές των κατασκευαστών  των µηχανηµάτων  των εγκαταστάσεων 
αυτών. 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

  1.  Ο Ανάδοχος   βάσει της προσφοράς του, θα λάβει για το σύνολο της ετήσιας 
συντήρησης των αντλιών το συνολικό ποσό των 1.722,00 €  συµπεριλαµβανοµένου  
23% Φ.Π.Α, (ήτοι 1.400,00 €+ 322,00 €= 1.722,00€) 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων   θα 
καταβληθεί   από το Ταµείο τµηµατικά σε δύο δόσεις- η πρώτη δόση καταβλητέα 
µετά το πρώτο εξάµηνο και η δεύτερη στο δεύτερο εξάµηνο, - µετά από την 
ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή του Τοµέα, 
βάσει του υποβληθέντος τιµολογίου του αναδόχου και µετά από προηγούµενη θεώρηση 
των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν   οι  νόµιµες κρατήσεις, όπως:   
� 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. 
�    8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία, µετά την αφαίρεση των 

πιο πάνω κρατήσεων,  
καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν. 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα 
εξής: 
Α)  Θεωρηµένο  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. 
 
2. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται  για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους  από την υπογραφή της σύµβασης.  

 
Γ. 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.  
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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.   
 
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. 
 
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. 

 

∆. 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. 

 
Ε. 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 
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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 
ίσης αξίας και έλαβε ένα ο κάθε συµβαλλόµενος και ένα παρέµεινε στο αρχείο του 
Τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

                  του  Ε.Τ.Α.Α.   
   
   
   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 

 
 


