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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΟΦΟΥ 1 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την   14/12/2012 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 Πρόεδρο του Ταμείου κ. Αργύριο 
Ζαφειρόπουλο (στο εξής αναφέρεται ως «Ιδιοκτήτης») και 

 
2. Αφετέρου της εταιρείας ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – Ε. ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Βεργίνας 10 Τ.Κ. 542 50, τηλ. 
2310-236034 - fax: 2310-320963, με Α.Φ.Μ. 998359678 – ∆.Ο.Υ. Β’ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (στο εξής ο «Ανάδοχος»), 

 

και αφού έλαβαν υπόψη: 

 

 Την υπ΄αριθμ 198/27-09-2012 θέμα 23ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε η ανάθεση επισκευαστικών εργασιών και η προμήθεια και 
εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο γραφείο ιδιοκτησίας των Τομέων 
Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Λ. Σοφού 1 στη Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης του Τομέα αυτού. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 109486/03-10-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  
με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 10.670,25 € για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, ΚΑΕ0863.01 οικ. 
έτους 2012.    

 Την υπ’ αριθμ. 30/07-12-2012 θέμα 11ο ομόφωνη απόφαση της ∆.Ε. των 
Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., για  την τροποποίηση της αρχικής 
σύμβασης και την εισήγηση του θέματος στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 Την υπ’ αριθμ. 209/13-12-2012 θέμα 14ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης, αφενός διότι η εν 
λόγω προμήθεια θεωρείται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των 
Τομέων που θα εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο χώρο και αφετέρου, διότι 
δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Ταμείο 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σήμερα με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την 
τροποποίηση του άρθρου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ» της αρχικής Σύμβασης, ως προς τα εξής: 
 
Α) Την αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. (ΙΙ) και (ΙΙΙ) κλιματιστικών μονάδων της αρχικής 
Σύμβασης, που προορίζονται για τον Ενιαίο χώρο με τις ακόλουθες: 
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∆ύο (2) τεμ. κλιματιστικές μονάδες MIDEA MUB-18HRDN1 INVERTER, τύπου 
δαπέδου – οροφής, ψυκτικής ισχύος 19.500 Βtu/h και θερμικής ισχύος 21.000 Βtu/h, 
ενεργειακής κλάσης A’, που χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό, φιλικό προς το 
περιβάλλον ψυκτικό μέσο Freon (eco) R410a και χρόνο εγγύησης δύο (2) έτη για 
όλα τα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά), τόσο για την κλιματιστική μονάδα, όσο και 
για τον συμπιεστή και 
 
Β)  Την αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. (V) μηχανήματος της αρχικής Σύμβασης, που 
προορίζεται για την κουζίνα με το ακόλουθο: 
 
Ένα (1) τεμ. Επίτοιχο Θερμοπομπό STIEBEL ELTRON τύπου CNS 250, 
απόδοσης 2,5 KW, ενεργειακής κλάσης Α’ και χρόνο εγγύησης δύο (2) έτη για όλα 
τα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά). 

 
Η προμήθεια, η μεταφορά, οι τιμές και το κόστος τοποθέτησης των νέων 
κλιματιστικών μονάδων και του επίτοιχου θερμοπομπού, παραμένουν ως 
έχουν με την αρχική Σύμβαση – σύμφωνα με την παρ. ΙΙ: «Οικονομικοί όροι – 
∆ιάρκεια», ενώ οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά στο κόστος, θα επιβαρύνει 
τον Ανάδοχο.  

 
 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν ως έχουν όλοι οι όροι της αρχικής Σύμβασης. 
 
 
Η σύμβαση αυτή αφού συμφωνήθηκε, 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. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                      Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 
 
   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ               ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-  
                                                                      Ε. ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 


