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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ 

ΤΗΣ Ο∆ΟΥ  Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, την     23/07/2014,  µεταξύ: 

 

1)    Aφενός 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. ∆΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης»), 

&  

2)   Αφετέρου του κ. Αλάνη Ασηµάκη ∆ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Εργολήπτη ∆ηµοσίων 

Έργων, που έχει έδρα στη ………………. επί της οδού ………..  αρ.  …….., Τ.Κ. ………., µε Α.Φ.Μ. 

…………, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ………….. µε Α.∆.Τ. ………… που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής 
θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  11ου θέµατος της 295/03-07-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. για την κατακύρωση του διαγωνισµού (A∆Α:ΩΞ∆ΣΟΡΕ1-ΣΟΒ). 

• Της υπ’ αριθµ. 4/2014 ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της διαµόρφωσης computer 

room στον 4
ο
 όροφο του νέου κτηρίου των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού  Παλαιών 

Πατρών Γερµανού 3-5 στην Αθήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 29.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α(A∆ΑΜ:14PROC002156631). 

• Της απόφασης επί του 38
ου

 θέµατος της 280
ης

 /20.03.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την 

έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. για την διαµόρφωση 

computer room στο νέο κτήριο των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. επί της οδού  Π.Π Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, 

προϋπολογισµού έως 29.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Α∆Α: ΒΙΞΡΟΡΕ1-5ΤΥ) 

• Της υπ’ αρ. 84 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 18545/10.03.2014 και Α∆Α: ΒΙΚΣΟΡΕ1-

7ΘΛ, ποσού  29.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 

84 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας(Α∆ΑΜ:14REQ001989459). 

• Της υπ’ αρ. 112 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 24905/01.04.2014 και Α∆Α: ΒΙΗΗΟΡΕ1-

ΧΑΜ, ποσού  6.670,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 

112 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας(Α∆ΑΜ:14REQ001989459). 

στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει  το έργο της διαµόρφωσης χώρου computer room στον 4
ο
 όροφο του νέου 

κτηρίου των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε επί της οδού Παλαιών Πατρών  Γερµανού 3-5 στην Αθήνα  

 

Η διαµόρφωση του συγκεκριµένου χώρου απαιτεί τις παρακάτω εργασίες που αφορούν : 

I. Ηλεκτρικές και ∆ικτυακές εγκαταστάσεις  

Οι εργασίες υποδοµής που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αδιάλειπτης 

παροχής ρεύµατος στο  computer room αλλά και οι δικτυακές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Προµήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύµατος από γενικό πίνακα ∆ΕΗ και UPS έως το υπό 

διαµόρφωση computer room. Από τον κεντρικό πίνακα του υπογείου θα µεταφερθεί ανεξάρτητο 

καλώδιο στον 4ο όροφο στον υπό διαµόρφωση χώρο. 

� ∆ηµιουργία νέου υποπίνακα στο υπό διαµόρφωση χώρο του computer room.    

� Για την δηµιουργία του υποπίνακα και της λοιπής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης απαιτείται 

τουλάχιστον η προµήθεια και  εγκατάσταση καλωδίου παροχής ΝΥΥ 5Χ16 100m, καλωδίου ΝΥΥ5Χ6 

100m , µεταλλικού πίνακα εξωτερικού στεγανού  3Χ12, καλωδίου ΝΥΜ 3Χ2,5 40m και λοιπόν 

εξαρτηµάτων ,ασφαλειών πριζών, διακοπτών, καναλιών, πλαισίων και µικροϋλικών . 

• Προµήθεια και εγκατάσταση νέα καλωδίωσης για κλιµατιστικά close control που περιλαµβάνει την 

σύνδεση µε τις εξωτερικές µονάδες. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης  (για µόντεµ και δίκτυο) και σύνδεση µε τη δικτυακή / 

τηλεφωνική υποδοµή κτηρίου (νέες γραµµές καλωδίωσης από το ισόγειο) και σύνδεση σε µικρό Rack 

που θα εγκατασταθεί στο computer room. Προµήθεια και εγκατάσταση 20 γραµµών UTP. Προµήθεια 

και εγκατάσταση επιδαπέδιου Rack 22U, καναλιών legrand, πλαισίων legrand, 3 patch panel 24 θέσεων, 

πριζών σούκο διπλών κόκκινων, κατάλληλων ασφαλειών και διακοπτών. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύµφωνα 

µε VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισµένο οργανισµό. 'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες 
καλωδίων ή  σωληνώσεις µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης και θα 

παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα, έτοιµα για λειτουργία. 

II. Κλιµατισµός χώρου  

Στο χώρο θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικά µηχανήµατα κλιµατισµού-αερισµού ώστε να παρέχουν 
ελεγχόµενη θερµοκρασία και υγρασία σε συνεχή 24ωρη βάση. Περιλαµβάνεται η  

•  προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για ένα έτος 2 κλιµατιστικών τύπου close control ψυκτικής 

ισχύος τουλάχιστον 11,2 kW για συνθήκη περιβάλλοντος 35
0
C, χώρου 24

0
CDB/45%RH. 

 Οι προδιαγραφές τους έχουν ως εξής:  

Κάθε κλιµατιστική µονάδα close control θα αποτελείται από δύο τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα 

φέρει το ψυκτικό στοιχείο, θα βρίσκεται  µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον 

αερόψυκτο συµπυκνωτή (Air-cooled remote Condenser),θα εγκατασταθεί εκτός του κλιµατιζόµενου χώρου 

στην ταράτσα.Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µε τις σωληνώσεις του ψυκτικού µέσου και τις 

ηλεκτρικές γραµµές µέσω του shaft που βρίσκεται πλησίον του χώρου. 

1.Εσωτερικό Τµήµα των κλιµατιστικών. 

Το εσωτερικό τµήµα θα είναι κατακόρυφου τύπου. Η µονάδα θα στερεωθεί πάνω σε ειδική βάση, ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα µικρορύθµισης του ύψους για την οριζοντίωσή της καθώς επίσης και για την αποφυγή 

µετάδοσης κραδασµών στον χώρο. Λόγω του περιορισµένου διαθέσιµου χώρου, η εσωτερική µονάδα πρέπει 

να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη µεταφορά εντός του χώρου και της 
εγκατάστασής της (πχ δεν θα πρέπει να έχει ύψος µεγαλύτερο 2000mm).  Για τα επί µέρους τµήµατα τα οποία 

απαρτίζουν την µονάδα εσωτερικού χώρου θα ισχύουν γενικά τα εξής: 

1.1 Περίβληµα 

Το περίβληµα της κλιµατιστικής µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε 

προστατευτική επικάλυψη, βαµµένο µε εποξική βαφή. 

Τα πάνελ της µονάδας εσωτερικά, θα είναι µονωµένα µε ηχοαπορροφητικό υλικό. 

1.2.Τµήµα θερµικής επεξεργασίας αέρα 

Το τµήµα αυτό θα έχει στοιχείο εναλλάκτη θερµότητας µε εσωτερικά κυµατοειδές σωλήνες χαλκού .Το 
πλαίσιο του στοιχείου θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα. 
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Η διάµετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθµός σειρών και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοια 

ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ψύξη του χώρου (ολική και αισθητή). 

Kάτω από το στοιχείο θα υπάρχει σύστηµα συγκέντρωσης και απορροής των συµπυκνωµάτων. Θα είναι 

κατασκευασµένο από ανθεκτικό µη διαβρούµενο υλικό (π.χ. γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοδιωµένο αλουµίνιο, 

κλπ). Το σύστηµα αυτό θα φέρει εσωτερικά ισχυρή αντιδιαβρωτική κάλυψη και εξωτερικά θερµική µόνωση 

προς αποφυγή εφιδρώσεως. Το σύστηµα αποχέτευσης θα φέρει στόµιο συνδέσεως προς το δίκτυο 

αποχέτευσης. 

Η κατασκευή του συστήµατος αποχέτευσης θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται επιτυχής και σίγουρη αποχέτευση 

των συµπυκνωµάτων ώστε να µην παρασύρονται σταγονίδια ή νερά συµπυκνώσεως από τα ρεύµατα αέρα που 

επικρατούν στην περιοχή του συστήµατος αποχέτευσης. 

1.3 Σύστηµα συµπιεστού - κινητήρα 

Το σύστηµα συµπιεστού - κινητήρα πρέπει να είναι ερµητικού τύπου σε ενιαίο κέλυφος σπειροειδούς τύπου 
(scroll) και θα είναι σχεδιασµένος για χρήση ψυκτικού µέσου R410A ή άλλων αντίστοιχης απόδοσης 

οικολογικών ψυκτικών µέσων. 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι απ΄ ευθείας εκκίνησης και θα είναι διπολικός και κατάλληλος για σύνδεση 

σε τριφασικό δίκτυο τάσεως 380 V, 50Ηz. 

Θα είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρικό θερµαντήρα στροφαλοθαλάµου για να αποφεύγονται οι συµπυκνώσεις 

ψυκτικού υγρού µέσα στον στροφαλοθάλαµο στην εκκίνηση και στις διακοπές λειτουργίας. 

Η έδραση του συµπιεστή θα γίνεται µε αντιδονητικά λάστιχα. 

1.4 Τµήµα λήψεως και καθαρισµού του αέρα 

Το τµήµα θα περιέχει ένα φίλτρο το οποίο θα είναι σε ανεξάρτητο πλαίσιο και θα είναι σύµφωνα τουλάχιστον 

µε το πρότυπο EN 779-2002 ,απόδοσης G4.  

Το φίλτρο θα είναι εύκολα αφαιρετό για τον καθαρισµό και την αντικατάστασή του. 

1.5 Τµήµα αναθέρµανσης - Αναθέρµανση µε ηλεκτρικές αντιστάσεις 

Η αναθέρµανση ή και θέρµανση του αέρα θα γίνεται µε ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες θα είναι 

εγκατεστηµένες µετά το ψυκτικό στοιχείο. 

1.6 Υγραντήρας 

Για την ύγρανση του χώρου, η µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε υγραντήρα ατµού (ηλεκτροδίων). Το σύστηµα 

θα παρέχει καθαρό ατµό και θα έχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του δοχείου µε τα ηλεκτρόδια για την 

συντήρησή τους. 

Η µονάδα εκτός του υγραντήρα για την ύγρανση θα έχει δυνατότητα αφύγρανσης έτσι ώστε να µπορεί να 

κρατείται σταθερή η ζητούµενη σχετική υγρασία 45%. 

2. Τµήµα Συµπυκνωτού 

Ο συµπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος και θα έχει υπολογιστεί για εξωτερική θερµοκρασία 35ºC .Το κέλυφος 

του συµπυκνωτή θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένο µε εποξική βαφή. 

Το στοιχείο συµπύκνωσης θα είναι µε σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουµινίου εντός πλαισίου από  

γαλβανισµένη λαµαρίνα.  

Ο συµπυκνωτής θα έχει βάνες σύνδεσης για τη σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων. 

Θα υπάρχει ειδικός ηλεκτρονικός ρυθµιστής στροφών για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεµιστήρα. 

3. Εξοπλισµός και Λειτουργία των Κλιµατιστικών Μονάδων 
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Η κάθε κλιµατιστική µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης 
συναγερµών, µε µικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθµίζει τις λειτουργίες της µονάδας, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της. Θα υπάρχει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερµών. Σε περίπτωση ελλείψεως 

ηλεκτρικής τάσεως η µονάδα θα σταµατά, αλλά το ηλεκτρονικό της µέρος θα συνεχίζει να λειτουργεί µε την 

βοήθεια ενσωµατωµένης µπαταρίας (BACK UP BATTERY). Όταν επανέρχεται η τάση η µονάδα θα 

ξαναλειτουργεί αυτόµατα χωρίς να απαιτείται τοπική επανέναρξη (RESET). 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 

-  Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας.  

-  Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας. 

-  Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

µονάδας, και η µόνωσή τους. 

-   Η προµήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων των µονάδων 

-  Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας . 

-  Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαµηλών 

θερµοκρασιών). 

- Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

- Όλα τα υλικά ,εξαρτήµατα, µηχανήµατα θα φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και σηµάνσεις σύµφωνα 

µε την νοµοθεσία. 

 

III.  ∆ιαµόρφωση χώρου 

� Φίµωση των springler νερού και ενηµέρωση του πίνακα πυρόσβεσης του κτηρίου 

� ∆ιακοπή της λειτουργίας του κλιµατιστικού fan coil (master) και ενηµέρωση –τροποποίηση του bms 

του κτηρίου. 

� Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες εκείνες (µερεµέτια, τοποθέτηση 

γυψοσανίδων, επανατοποθέτηση πλακών κλπ.) ώστε να παραδώσει των υπό διαµόρφωση χώρο αλλά 

και οποιοδήποτε άλλο χώρο που έχουν γίνει εργασίες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έπειτα από 

την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των µηχανηµάτων ,σωληνώσεων και καλωδιώσεων   

IV.  Ασφάλεια χώρου 

Στο χώρο που θα δηµιουργηθεί για την εγκατάσταση του Computer Room, θα γίνεται έλεγχος προσπέλασης 

λόγω της γειτνίασης του µε χώρο γραφείων και την πρόσβαση επισκεπτών του χώρου. Συγκεκριµένα, θα 

πρέπει να υπάρχει σύστηµα ελέγχου προσπέλασης ώστε να εισέρχονται στο χώρο µόνο εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα.: 

� Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος access control (Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης). 

Θα πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις και δοκιµές για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. 

V.  Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια –Κατάσβεση χώρου 

Η πυρανίχνευση όπως και η πυρασφάλεια είναι δύο βασικοί τοµείς που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε 

Computer Room. O χώρος θα πρέπει να προστατεύεται από σύστηµα ανίχνευσης και άρσης πυρκαγιάς. Ο 

σχεδιασµός και η εγκατάσταση θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τους κανόνες ασφαλείας.  

Εγκατάσταση συστήµατος κατάσβεσης µε IG541.  

Το σύστηµα κατάσβεσης περιλαµβάνει προµήθεια και εγκατάσταση: 

• Πίνακα κατάσβεσης 3 ζωνών ανίχνευσης & 1 εντολής κατάκλισης µε ενσωµατωµένο κοµβίο 
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ενεργοποίησης και κλειδί απενεργοποίησης. 

• Ανιχνευτή συµβατικό θερµοδιαφορικό 

• Ανιχνευτή συµβατικό καπνού οπτικό 

• Κοµβίο συναγερµού συµβατικό 

• Το Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς να περιλαµβάνεται 

στον πίνακα. 

• Κλειδοδιακόπτη ακύρωσης κατάσβεσης 

• Κουδούνι προσυναγερµού 

• Φωτεινή ένδειξη STOP 

• Φαροσειρήνα συναγερµού συµβατική 

• Κύλινδρου IG541 80Lt./200Bar πλήρης µετά στηριγµάτων, ενεργοποιητών, σωλήνα εκκένωσης, µειωτή 

πίεσης και ακροφυσίων. Ο κύλινδρος θα εγκατασταθεί στο κοντινότερο shaft πλησίον του υπό 

διαµόρφωση χώρου. 

• Σωληνώσεων, µικρουλικών και λοιπόν µικροεξαρτηµάτων. Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα 

τµήµατα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις ελάχιστες  απαιτήσεις όπως για το τµήµα από τους κυλίνδρους 

έως µειωτή πίεσης υλικό st 35.8-III , χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 και για το τµήµα από το µειωτή 

πίεσης µέχρι τα ακροφύσια χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 37.0.  

• Ενεργοποίηση του συστήµατος. 

Όλα  τα  υλικά  που  θα χρησιµοποιηθούν  θα  έχουν  πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από 

οργανισµούς (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων 

πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ). 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η εκτέλεση των εργασιών µε σκοπό την διαµόρφωση του computer room θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο 

εντός  σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών , από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί 

ρήτρα 100 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για χρονικό διάστηµα  µέχρι δέκα  ηµερολογιακών 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 στις σχετικές διατάξεις  του Π.∆. 

118/2007 (Κ.Π.∆.). 

 

Εάν η αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του  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 αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: 
α) καµιά κακοτεχνία  

β) καµιά παράλειψη  

γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στις εργασίες και υλικά που έχουν συµφωνηθεί και εκείνων που παραδίδονται. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. 91021/06.05.2014 προσφοράς του, η 

οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του  11ου θέµατος της 295/03-07-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 

δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: 22.390,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%  ήτοι, συνολική αξία συµπεριλαµβανόµενου  Φ.Π.Α. 

27.539,70 €. 

 

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη 

θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
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αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου & την παραλαβή αυτού. Για την παραλαβή του έργου θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τα 

αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 

���� κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, 

�  τέλος χαρτοσήµου 2% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 

�   κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ φόρων & κρατήσεων, 
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 

(Α.90)), 

���� τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

���� Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο. 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 
22.390,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 

2. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής: 

Α)  Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. 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. 

 

� Τα τιµολόγια θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:  

Eπωνυµία:E.Τ.Α.Α./Τοµείς  Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 

Επάγγελµα: N.Π.∆.∆. 

∆ιεύθυνση :Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 

ΑΦΜ: 998146384 

∆ΟΥ: ∆’ Αθηνών 

και θα προσκοµιστούν στους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. ( Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα)  

 

∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 Ο Ανάδοχος, κατέθεσε τη µε αριθµό ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHA BANK  ποσού ………. 

ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή αυτή 

ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο δύο µήνες µετά  την ολοκλήρωση και 

οριστική παραλαβή των εργασιών.  

 

Ε.  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 αλλά και  σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική   Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο.  

Ο Ανάδοχος 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  ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους 

χώρους των εκτελουµένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.   
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Το έργο λόγω λειτουργίας των Υπηρεσιών θα κατασκευάζεται εκτός από πρωινές ώρες  πιθανά  και  Απογευµατινές, 
και  σε ειδικές περιπτώσεις και   Σάββατο.   Θα γίνεται  πάντα  συνεννόηση  µε  τις  αρµόδιες Υπηρεσίες  του  

Ταµείου. 

Ο Ανάδοχος θα λάβει  όλα τα µέτρα ασφάλειας &  προστασίας του εξοπλισµού του κτηρίου εν γένει (π.χ.  συσκευών, 

επίπλων,  εγγράφων κ.λ.π.)  και των χώρων (π.χ. τοιχοποιία, δάπεδο, Θυρών, υαλοστασίων κ.λ.π.) αυτού κατά  την  

διάρκεια κατασκευής του έργου µε χρήση ειδικών  υλικών   για  επικάλυψη  αυτών. 

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 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. 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών 

υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, 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. 

 

Ζ. 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. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του 

Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, 

κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. 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 

Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

του  Ε.Τ.Α.Α.   

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   

 

 


