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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29, ΑΧΑΡΝΩΝ 29 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ 

 

 Στην Αθήνα, σήµερα, την   2 - 7 - 2014,  µεταξύ :  

 

1) Αφενός 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. Αντώνη Σελλιανάκη (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»)   & 

2) Αφετέρου της εταιρείας «ΙCON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε διακριτικό τίτλο «ICON GROUP TEXNIKH 

EΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καπετάν Λαχανά αρ. 80, Τ.Κ. 104 45, µε 

Α.Φ.Μ. 999276011, αρµόδια ∆.Ο.Υ Γαλατσίου (Κ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόµιµα 

σύµφωνα µε το υπ’ αρ: …………….. Πληρεξούσιο της Συµβολαιογράφου 

Αθηνών  …………… από τον κ. …………………. του Γεωργίου κάτοχο του υπ’ 

αριθµ. ………… Α.∆.Τ. του Α.Τ ………..  εκδοθέν την ………… (στο εξής θα 

αποκαλείται «Εργολάβος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, 

βάσει :  

� της απόφασης επί του 32ου θέµατος της 283ης/01-04-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  επισκευή των 

κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων Τοµέων Υγειονοµικών και ΤΑΝ προϋπολογισµού 

έως δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€18.300,00) πλέον ΦΠΑ 23%  (Α∆Α: ΒΙΗΓΟΡΕ1-

Λ37). 

� Του υπ’ αριθµ. Πρωτ. 62096.02.04.2014 εγγράφου της ∆/νσης Επιθεώρησης του 

Ε.ΤΑ.Α.(Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 14REQ0020000107) 

� της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 17932/25-02-2014, µε 

Α∆Α:ΒΙΚΑΟΡΕ1-ΝΣΜ & Α∆ΑΜ: 14REQ002000139), ποσού 15.375,00 € για την πληρωµή 

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΕ 0887.00, οικ. έτους 2014 

� της υπ’ αριθµ. 72 /11.02.2014 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α: 

BIEΩΟΡΕ1-43Γ& Α∆ΑΜ:14REQ002000154), ποσού 7.134,00 € για την πληρωµή ισόποσης 

δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΚΑΕ 

0879.00, οικ. έτους 2014 

� της υπ’ αρ. πρωτ. 70690/11-04-2014  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

επισκευή κλιµατιστικών εγκαταστάσεων στα κτήρια των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. επί των οδών 

Σταδίου 29, Αχαρνών 29 και Σωκράτους 53 στην Αθήνα. 

� της υπ’ αριθ. πρωτ. 80577/24-04-2014 προσφοράς της εταιρείας «ΙCON GROUP 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

� της απόφασης επί του 8ου θέµατος της 289ης/22-05-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία κατακυρώθηκε στον µειοδότη η εκτέλεση του έργου 

(Α∆Α:ΒΙΥΞΟΡΕ1-ΟΛΞ). 
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και ο Εργολάβος αναλαµβάνει : 

Να παρέχει µε έµπειρο προσωπικό του τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών του έργου  όπως περιγράφονται  ακολούθως στα κτήρια ιδιοκτησίας Τοµέων 

Υγειονοµικών και Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών επί της οδού Σταδίου 29, Αχαρνών 29 και 

Σωκράτους 53 στην Αθήνα: 

 

 

Α)       ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

     Στο δώµα του κτηρίου βρίσκονται δύο (2) πύργοι ψύξης της εταιρίας INTERCLIMA στους 

οποίους λόγω εκτεταµένης διάβρωσης έχουν τρυπήσει οι λεκάνες όπως και τα πλαϊνά πλαίσια 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει έντονη διαρροή νερού. Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν σε 

κάθε πύργο ψύξης είναι οι εξής: 

- Καθάρισµα µε επιµέλεια του εσωτερικού τµήµατος του θαλάµου από ξένα σώµατα 

επικολληµένα στην επιφάνειά τους, σκουριές κλπ.  

- Επένδυση του εσωτερικού θαλάµου του πύργου ψύξης µε τοποθέτηση γαλβανισµένων 

χαλυβδοελασµάτων πάχους 2cm διαστάσεων περίπου 380Χ150 cm έκαστο (πάνω από 

τον πυθµένα της λεκάνης), όπως επίσης και εξωτερικά (κάτω από τον πυθµένα της 

λεκάνης) εν είδη σάντουιτς και από τις δύο πλευρές της λεκάνης, ο πυθµένας της 

οποίας έχει διαµόρφωση σε σχήµα V. Η στερέωση των ελασµάτων θα γίνει µε 

ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια. Τα νέα χαλυβδοελάσµατα θα στερεωθούν 

εξωτερικά µε στραντζαριστά σίδερα γαλβανιζέ βαρέως τύπου 50mmΧ50mm πάχους 

τοιχώµατος 2mm. Θα τοποθετηθούν εγκάρσια 4 τεµάχια σε ίσες αποστάσεις µεταξύ 

τους προς κάθε πλευρά. Ενώ θα τοποθετηθούν και δύο κάθετα στηρίγµατα, 

διαστάσεων επίσης 50cmΧ50cm  πάχους τοιχώµατος 2mm, σε κάθε εγκάρσιο τεµάχιο. 

Οι συγκολλήσεις θα γίνουν µε κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο 

συστατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή 

άλλου ισοδύναµου υλικού. 

- Τοποθέτηση γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος πάχους 2cm σε όλα τα εσωτερικά 

πλαϊνά τµήµατα όπου υπάρχει έντονη διάβρωση και καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. Το 

προς τοποθέτηση χαλυβδοέλασµα θα υπερκαλύπτει το διαβρωµένο τµήµα 

τουλάχιστον 20cm προς όλες τις κατευθύνσεις ή µέχρι το σηµείο που η υπάρχουσα 

λαµαρίνα είναι ανθεκτική και χωρίς ίχνος διάβρωσης. Η συγκόλληση του ελάσµατος 

µε το υπάρχον τµήµα θα γίνει µε κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο 

συστατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή 

άλλου ισοδύναµου υλικού. 

- Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, και αφού καθαριστεί επιµελώς  το εσωτερικό 

από υπολείµµατα και σκόνες, θα εφαρµοστεί µε επάλειψη ένα στρώµα ρητινούχου 

στεγανοποιητικού υλικού σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του θαλάµου του πύργου 

ψύξης. 

- Τοποθέτηση γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος πάχους 2cm σε όλα τα εξωτερικά 

πλαϊνά τµήµατα όπου υπάρχει έντονη διάβρωση και καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. Το 

προς τοποθέτηση χαλυβδοέλασµα θα υπερκαλύπτει το διαβρωµένο τµήµα 

τουλάχιστον 20cm προς όλες τις κατευθύνσεις ή µέχρι το σηµείο που η υπάρχουσα 

λαµαρίνα είναι ανθεκτική και χωρίς ίχνος διάβρωσης. Η συγκόλληση του ελάσµατος 

µε το υπάρχον τµήµα θα γίνει µε κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο 

συστατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή 

άλλου ισοδύναµου υλικού. 

- Σε όλα τα εξωτερικά τµήµατα των πύργων ψύξης, των δοκών στήριξης αυτών και των 

σωληνώσεων και όπου υπάρχει σκωρία, καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης, θα εφαρµοστεί 

ειδικό αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου ικανό 

να παρέχει υψηλή και µακροχρόνια αντισκωριακή προστασία κατάλληλο για 
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αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών σε δύο στρώσεις ίδιας απόχρωσης µε τον 

υπάρχοντα χρωµατισµό των επιφανειών. Οι προς βαφή επιφάνειες, πριν το αστάρωµα, 

θα καθαριστούν επιµελώς και θα τριφτούν µε υαλόχαρτο. 

- Αντικατάσταση δύο σωλήνων προσαγωγής νερού στον πύργο ψύξης Νο 1από 

γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διατοµής 3’’ µήκους 3,0 µέτρων έκαστος (δύο 

τµηµάτων υπό γωνία 90ο  µεταξύ τους), οι οποίοι πριν την είσοδό τους στον πύργο 

ενώνονται σε µούφα 6’’ (προκειµένου να προσαρµοστούν στη διατοµή της εισόδου 

στον πύργο ψύξης). Οι σωλήνες ενώνονται και στα δύο άκρα τους µε φλάντζες 

αντίστοιχης διατοµής. Οι φλάντζες θα πρέπει να συγκολληθούν δεµένες µε 

προκαταρκτική στήριξη του σωλήνα προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράµµισή 

τους.  

- Επί των νέων σωληνώσεων θα εφαρµοστεί ειδικό αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής 

βάσης πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου ικανό να παρέχει υψηλή και µακροχρόνια 

αντισκωριακή προστασία κατάλληλο για αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών σε δύο 

στρώσεις ίδιας απόχρωσης µε τον υπάρχοντα χρωµατισµό των επιφανειών. 

- Μετά το πέρας όλων των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα 

πραγµατοποιηθεί δοκιµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η στεγανότητα των θαλάµων 

των πύργων ψύξης για τουλάχιστον 48 ώρες. Αν διαπιστωθεί διαρροή σε οποιοδήποτε 

σηµείο είτε αυτών που επισκευάστηκαν ή οπουδήποτε αλλού ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να επισκευάσει την διαρροή µε τον τρόπο που έχει ήδη περιγραφεί και 

να παραδώσει τους πύργους ψύξης έτοιµους για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

- Καθαρισµός και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από το δώµα. 

 

Β)      ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 

 

Β.1)   ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-

UNITS) ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

29 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ: 

 

1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNIT) Αναγνωρισµένου οίκου στην Ελλάδα. Με 

έγκριση τύπου CE και ISO.  

 

Χαρακτηριστικά: 

• Απόδοση σε Ψύξη : 12.000 Btu 

• Απόδοση σε Θέρµανση : 13.000 Btu 

       Περιγραφή: 

• DC Inverter, COP>3.5 

• Ενεργειακή Κλάση : Ψύξη / Θέρµανση Α / Α 

• Ψυκτικό Μέσο R410A 

• Φίλτρο αέρα το οποίο να αποµακρύνει τα µικροσκοπικά σωµατίδια του αέρα, να 

διασπά αποτελεσµατικά τις οσµές και να συµβάλλει στην παρεµπόδιση της διασποράς 

βακτηρίων, ιών, σκόνης και αλλεργιογόνων.  

• Η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµίζεται αυτόµατα για να ανταποκρίνεται στο 

επιθυµητό επίπεδο άνεσης. 

• Με λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

• Στάθµη Θορύβου (εσωτερική µονάδα) : Ψύξη/S.H./H/N/L/S.O= 43/38/34/30/22 dB(A) 

• Στάθµη Θορύβου (εξωτερική µονάδα) : Ψύξη 50 dB(A) 

• Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία “stand by”. 
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• Η λειτουργία του να εξασφαλίζει ευχάριστη ατµόσφαιρα χωρίς να δηµιουργεί ρεύµατα 

αέρα. -∆ιπλή έξοδος αέρα για καλύτερη διανοµή αέρα. 

• Με σύστηµα ανίχνευσης ατόµων στο χώρο και µεταβολή της θερµοκρασίας για 

εξοικονόµηση ενέργειας. 

• Κατανάλωση µέχρι και 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση µε τις µονάδες χωρίς 

inverter. 

• Να επιτυγχάνει την επιθυµητή θερµοκρασία στο χώρο σε διάστηµα < 20 λεπτών. 

• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε ενσωµατωµένες όλες τις λειτουργίες (επιλογή ψύξης-

θέρµανσης-αφύγρανσης-αέρα, ρύθµιση περσίδων, ταχύτητα ανεµιστήρα, νυχτερινή 

λειτουργία, ενδεικτικές λυχνίες κατά την λειτουργία, κλπ) 

• Ηλεκτρική τροφοδοσία (φάση/συχνότητα/τάση): 1~ / 50 / 220-240 

Το ανωτέρω κλιµατιστικό θα είναι πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, έτοιµο για 

λειτουργία. Στην υπολογιζόµενη τιµή περιλαµβάνεται και η αποξήλωση των δύο 

υπαρχόντων κλιµατιστικών µηχανηµάτων (εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων), η 

συλλογή του ψυκτικού υγρού και η αποµάκρυνση όλων των ανωτέρω από το κτήριο µε 

ευθύνη του αναδόχου. Περιλαµβάνονται επίσης οι νέες σωληνώσεις του ψυκτικού υγρού 

που απαιτούνται για την σύνδεση της εσωτερικής µονάδας µε την εξωτερική. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNIT) Αναγνωρισµένου οίκου στην Ελλάδα. Με 

έγκριση τύπου CE και ISO. 

Χαρακτηριστικά: 

• Απόδοση σε Ψύξη : 22.000 Btu 

• Απόδοση σε Θέρµανση : 23.000 Btu 

       Περιγραφή: 

• DC Inverter, COP>3.5 

• Ενεργειακή Κλάση : Ψύξη / Θέρµανση Α / Α 

• Ψυκτικό Μέσο R410A 

• Φίλτρο αέρα το οποίο να αποµακρύνει τα µικροσκοπικά σωµατίδια του αέρα, να 

διασπά αποτελεσµατικά τις οσµές και να συµβάλλει στην παρεµπόδιση της διασποράς 

βακτηρίων, ιών, σκόνης και αλλεργιογόνων.  

• Η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµίζεται αυτόµατα για να ανταποκρίνεται στο 

επιθυµητό επίπεδο άνεσης. 

• Με λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

• Στάθµη Θορύβου (εσωτερική µονάδα) : Ψύξη/S.H./H/N/L/S.O= 47/42/35/30/26 dB(A) 

• Στάθµη Θορύβου (εξωτερική µονάδα) : Ψύξη 51 dB(A) 

• Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία “stand by”. 

• Η λειτουργία του να εξασφαλίζει ευχάριστη ατµόσφαιρα χωρίς να δηµιουργεί ρεύµατα 

αέρα. -∆ιπλή έξοδος αέρα για καλύτερη διανοµή αέρα. 

• Με σύστηµα ανίχνευσης ατόµων στο χώρο και µεταβολή της θερµοκρασίας για 

εξοικονόµηση ενέργειας. 

• Κατανάλωση µέχρι και 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση µε τις µονάδες χωρίς 

inverter. 

• Να επιτυγχάνει την επιθυµητή θερµοκρασία στο χώρο σε διάστηµα < 20 λεπτών. 

• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε ενσωµατωµένες όλες τις λειτουργίες (επιλογή ψύξης-

θέρµανσης-αφύγρανσης-αέρα, ρύθµιση περσίδων, ταχύτητα ανεµιστήρα, νυχτερινή 

λειτουργία, ενδεικτικές λυχνίες κατά την λειτουργία, κλπ 
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Το ανωτέρω κλιµατιστικό θα είναι πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, έτοιµο για 

λειτουργία. Στην υπολογιζόµενη τιµή περιλαµβάνεται και η αποξήλωση των δύο 

υπαρχόντων κλιµατιστικών µηχανηµάτων (εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων), η 

συλλογή του ψυκτικού υγρού και η αποµάκρυνση όλων των ανωτέρω από το κτήριο 

µε ευθύνη του αναδόχου. Περιλαµβάνονται επίσης οι νέες σωληνώσεις του ψυκτικού 

υγρού που απαιτούνται για την σύνδεση της εσωτερικής µονάδας µε την εξωτερική. 

 

Β.2)  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNIT) ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 

2ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 

Στην υπολογιζόµενη τιµή περιλαµβάνεται η αντικατάσταση του καµένου συµπιεστή µε 

αντίστοιχο τύπου MITSUBISHI. O προς τοποθέτηση συµπιεστής θα λειτουργεί µε ψυκτικό 

υγρό Freon R407C. Σε περίπτωση που µετά την αντικατάσταση του καµένου συµπιεστή 

βρεθεί και άλλο εξάρτηµα της µονάδας που χρειάζεται αντικατάσταση όπως, πυκνωτής, 

ανεµιστήρας κλπ, η προµήθεια και αντικατάσταση αυτών των εξαρτηµάτων περιλαµβάνεται 

στην υπολογιζόµενη τιµή. Πλήρωση µε ψυκτικό υγρό. ∆οκιµή και παράδοση του µηχανήµατος 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αποµάκρυνση του καµένου συµπιεστή από το χώρο.  

Γ)     ΚΤΗΡΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

     Το  υπάρχον  ψυκτικό  συγκρότηµα  αέρα - νερού τύπου CLIVET WRAT A 4.180ST, το 

οποίο βρίσκεται στο δώµα του κτιρίου, ψυκτικής  ισχύος  130  kw  αποτελείται  από  δύο  

ψυκτικά  κυκλώµατα  ένα  60  kw  µε  δύο  συµπιεστές  και  ένα  70 kw  επίσης  µε  δύο  

συµπιεστές  συνεργαζόµενα  µεταξύ  τους  µέσω  εντολών  επεξεργαστή  CAREL. 

     Οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί και πρέπει να επιδιορθωθούν για την αποκατάσταση της 

καλής λειτουργίας είναι οι εξής: 

1. 2ο ψυκτικό κύκλωµα 

- Στο 2ο ψυκτικό κύκλωµα απαιτείται η επισκευή του ενός εκ των δύο συµπιεστών του 

οποίου έχουν υποστεί φθορά οι βαλβίδες. Ως εκ τούτου οι εργασίες που απαιτούνται 

να γίνουν είναι: 

1.1. Άνοιγµα του συµπιεστή Α’ 

1.2. Έλεγχος εµβόλων κεφαλών 

1.3. Αντικατάσταση σετ βαλβίδων στις 4 κεφαλές 

1.4. Αντικατάσταση φλαντζών 

1.5. Αντικατάσταση πολυεστερικού ψυκτελαίου (4 gal) 

1.6. Αντικατάσταση γοµώσεων φίλτρου 

1.7. Κλείσιµο συµπιεστή – πρεσάρισµα µε άζωτο και έλεγχο  

        διαρροών   

1.8. ∆ηµιουργία αφύγρανσης (κενού) – έλεγχος – σπάσιµο  κενού 

1.9. Εκκίνηση συµπιεστή 

1.10. ∆οκιµές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση. 

 

 

2. 1ο ψυκτικό κύκλωµα 

- Όσον αφορά το 1ο ψυκτικό κύκλωµα χρειάζεται να γίνουν οι εξής εργασίες: 

 

2.1. Αντικατάσταση σωλήνα µανοµέτρου υψηλής πίεσης 1/4¨ 

2.2. Πρόσθεση 10 κιλών ψυκτικού υγρού R-407 C 
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2.3. ∆οκιµές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση. 

 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες (και στα δύο κυκλώµατα Α και Β) περιλαµβάνει την 

προµήθεια υλικών και τοποθέτηση καινούργιων (επί τόπου του έργου ή για µεταφορά σε 

εξειδικευµένο µηχανουργείο-ηλεκτρολογείο για επισκευή), και παράδοση της µονάδας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

3. Εκτονωτική βαλβίδα 2ου ψυκτικού κυκλώµατος  

 

 Η εκτονωτική βαλβίδα παρουσιάζει δυσλειτουργία και βρίσκεται εκτός ορίων. Προκειµένου 

να διαπιστωθεί εάν έχει σοβαρό πρόβληµα και χρήζει αντικατάστασης θα πρέπει πρώτα να 

επισκευαστεί ο συµπιεστής Α’ στο 2ο ψυκτικό κύκλωµα (όπως περιγράφεται στην παρ. 1 

ανωτέρω), προκειµένου η εκτονωτική βαλβίδα να δοκιµαστεί σε πλήρες φορτίο, δηλαδή µε 

ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο συµπιεστών (Α’ και Β’ στο 2ο ψυκτικό κύκλωµα). Σε 

περίπτωση που κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία του συστήµατος, θα 

αντικατασταθεί η εκτονωτική βαλβίδα του ψυκτικού κυκλώµατος µε αντίστοιχη καινούρια. 

Επανέλεγχος και δοκιµές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση.  

Σε περίπτωση που για την  επισκευή του συµπιεστή στο κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53, 

ιδιοκτησίας ΤΑΝ-Ε.Τ.Α.Α., µετά τον λεπτοµερή έλεγχο που θα διενεργήσει η εταιρεία, 

διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετες ή άλλες εργασίες ή και υλικά, οφείλει η εταιρεία να 

υποβάλει συµπληρωµατική προσφορά µε ανάλυση των απαιτουµένων εργασιών και του 

κόστους εκάστης προς έγκριση από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά την 

απόλυτη κρίση του δύναται: α)είτε να αποδεχτεί την προσφορά, οπότε θα υπογραφτεί 

συµπληρωµατική σύµβαση, β) είτε να απορρίψει την προσφορά, εφόσον αυτή  κριθεί µη 

συµφέρουσα ή µη ενδεδειγµένη για το Ταµείο. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή δεν θα  

εκτελεστεί το τµήµα της σύµβασης που αφορά την εν λόγω επισκευή και δεν θα καταβληθεί το 

αντίστοιχο ποσό βάσει της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας. Η ανωτέρω διαφοροποίηση 

στη σύµβαση ουδεµία πρόσθετη οικονοµική και άλλου είδους επιβάρυνση θα επιφέρει στο 

Ε.Τ.Α.Α. 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους 

και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.  

2. Ο Εργολάβος 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.  

3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα 

ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου 

µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελούµενων εργασιών. 

4. Ο Εργολάβος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα έναντι 

τρίτων ή και του απασχολούµενου εργατοτεχνικού του προσωπικού, καθώς και για κάθε 

προκληθείσα υλική ζηµιά στο χώρο των εργασιών σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

και µέχρι την παράδοση του έργου. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διενέργειας των εργασιών, µετά τη 

λήξη του ωραρίου εργασίας (15:00) των εργαζοµένων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο 

κτήριο  εφόσον αυτό απαιτηθεί.  
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6. Κατά τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς στο κτήριο απασχολούνται εργαζόµενοι, θα 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και µετά 

τη λήξη του ωραρίου εργασίας (15:00).  

7. 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 Εργολάβος 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 

Εργολάβο. 

8. Ο Εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των υποχρεώσεων και εργασιών, 

που ορίζονται στη σύµβαση και περιγράφονται και στην τεχνική περιγραφή της 

προαναφερθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  και να τις ολοκληρώσει το 

αργότερο εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

9. Εάν το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας περαίωσής του, δηλαδή σε 

χρόνο µικρότερο των 20 ηµερών, τότε ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας πρόσθετης 

αποζηµίωσης.     

10. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100,00 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία 

θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις 

δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο 

Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 

από τα άρθρα 32& 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.).  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

���� (α) Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Εργολάβο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 

80577/24-04-2014 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 8ου 

θέµατος της 289ης/22-05-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό 

ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ (12.126,00 €)πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 

συνολική αξία 14.914,98 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., το οποίο επιµερίζεται: 

• Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Υγειονοµικών: 8.297,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

• Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών: 3.829,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 Tα ανωτέρω ποσά µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβληθούν  από 

τον Εργοδότη  στον Ανάδοχο βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων, εφόσον έχουν περαιωθεί οι 

αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και έπειτα από προηγούµενη θεώρηση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 (β) Τον Εργολάβο βαρύνουν οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες 

ενδεχοµένως κατά τη διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν, ως εξής : 

Για το Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Υγειονοµικών 

����  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 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στο 

προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων 
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Για το Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών 

���� κράτηση 0,10% υπέρ ∆ηµοσίου επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων προµήθειας 

ειδών 

���� κράτηση 0,25% υπέρ ∆ηµοσίου επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων προµήθειας 

ειδών 

���� κράτηση 0,30% υπέρ ΤΕΑ∆Υ επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων προµήθειας 

ειδών 

���� 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 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στο 

προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων 

 Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) 

περιλαµβάνονται στη συνολική συµβατική αξία των 12.126,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν 

τον Εργολάβο. 

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

 (γ) Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Εργολάβος θα προσκοµίσει στους Τοµείς : 

Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α., ή / και 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 έλεγχο. 

 

Τα τιµολόγια θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:  

• Eπωνυµία:E.Τ.Α.Α./Τοµείς Υγειονοµικών (αφορά τα κτήρια επί των οδών  

Σταδίου 29 και Αχαρνών 29-Αθήνα) 

Επάγγελµα: N.Π.∆.∆. 

∆ιεύθυνση :Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 

ΑΦΜ: 998146384 

∆ΟΥ: ∆’ Αθηνών 

και θα προσκοµιστούν στους Τοµείς Υγειονοµικών (Αχαρνών 27, 104 39 Αθήνα)  

 

• Eπωνυµία:E.Τ.Α.Α./Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Αφορά το κτήριο επί της οδού  

Σωκράτους 53-Αθήνα ) 

 Επάγγελµα: N.Π.∆.∆. 

∆ιεύθυνση : Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 

ΑΦΜ: 998146384 

∆ΟΥ: ∆’ Αθηνών 

και θα προσκοµιστούν στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Σωκράτους 53, 104 31 Αθήνα 

 

∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 Ο Εργολάβος, κατέθεσε το µε αριθµό ……………. γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ………… ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή αυτή ισχύει καθ΄ όλη 
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την διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο δύο µήνες µετά  την ολοκλήρωση 

και οριστική παραλαβή των εργασιών.  

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, 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 Εργολάβος 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 

Εργοδότη. 

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 σχέσης των συµβαλλοµένων µερών.  

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

ειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς 

λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. 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 ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο 

δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

 Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα ίσης αξίας, και έλαβαν ένα ο Εργολάβος και τρία το Ε.Τ.Α.Α. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

του  Ε.Τ.Α.Α.   
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