
Σελίδα 1 από 4 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΘΕΡΜΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.   ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014. 

 

 

Στην Αθήνα σήµερα 24/12/2014 ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)» 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, µε Α.Φ.Μ: 998146384, ∆.Ο.Υ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και 

νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Αντώνη Σελλιανάκη  (που στο εξής θα αποκαλείται 

«Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.» που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

Τ.Θ. 48  Σίνδος Τ.Κ. 570 22,  Τηλ: 2310-797479, Α.Φ.Μ: 094449675,  ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και 

νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. Ευθύµιο Ευθυµιάδη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 

132/1996 ΦΕΚ ΑΕ. & Ε.Π.Ε. 34817/062/B/95/0300 ΓΕΜΗ (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 

 

α) Την απόφαση επί του 56
ου

 θέµατος της 281ης/24-03-2014  συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: 

ΒΙΗΓΟΡΕ1-Ψ21 

β) Την υπ’ αρ. 166 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 28255/2-4-2014 και Α∆Α: ΒΙΗΓΟΡΕ1-

ΚΒ6,  για την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού 3.690,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 στον  ΚΑΕ: 9761, 

για τη διενέργεια φυσικοχηµικών εξετάσεων για την αναγνώριση των Ιαµατικών Πηγών Θερµής 

Μυτιλήνης, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 192 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  εντολών πληρωµής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας  

γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 «Ιατρικός & Ιαµατικός Τουρισµός» του Ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 

175/Α/08-08-2013) σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζεται το νοµικό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας και την αξιοποίηση των Ιαµατικών Πηγών των υδροθεραπευτηρίων  

δ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 75/2-1-2014 προσφορά του Αναδόχου, όπως  & τα συµπληρωµατικά στοιχεία που 

υποβλήθηκαν µε το υπ’ αρ. πρωτ. 226/7-4-2014 έγγραφό του 85244/29-4-2014 Ε.Τ.Α.Α. 

 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση εκπόνησης φυσικοχηµικών εξετάσεων για 

την αναγνώριση των Ιαµατικών Πηγών στη Θερµή Μυτιλήνης ιδιοκτησίας των Τοµέων Υγειονοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α. και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 του 

Ν.4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175/Α/08-08-2013). 
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Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται 

µε την οριστική παράδοση των συµφωνηθεισών εργασιών από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη, οι οποίες σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από 

την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

3.1  Η αµοιβή του Αναδόχου για το σύνολο της εκτέλεσης των ως άνω εργασιών ορίζεται στο ποσό των 

3.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (23%), ήτοι συνολικό ποσό 3.690,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) (3.690,00€ συµπεριλαµβανοµένου  23% Φ.Π.Α, ήτοι 3.000,00€+ Φ.Π.Α. 23%=  3.690,00€)  

 

3.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και όποιες 

ενδεχοµένως επιβληθούν κατά την διάρκεια της σύµβασης:   

 

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

� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό της  κράτησης υπέρ  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). 

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

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

� 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων 

 

3.3 Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβληθεί στον Ανάδοχο 

µε την ολοκλήρωση του συνόλου των συµφωνηθεισών εργασιών και την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 

του υποχρεώσεων, µε την υποβολή του σχετικού τιµολογίου στο Λογιστήριο των Τοµέων Υγειονοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α. και τη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: 

 

Α)  Θεωρηµένο  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Β)  Αποδεικτικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 

∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ). 

Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

3.4 Με την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε είδους του  

Αναδόχου έναντι του Εργοδότη δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω 

υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι 

πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και 

κάθε είδους προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων 
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µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική 

αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

 

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

θα επιβληθεί ρήτρα 100,00 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, 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.∆.). 

 

 

Άρθρο 4:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

4.1 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.   

4.2 Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε 

το προσωπικό που τυχόν 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. 

 

 

Άρθρο 5: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Ο Εργοδότης δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την παρούσα µόνο για παράβαση εκ µέρους του άλλου 

µέρους των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε 

περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. 

 

Άρθρο 6 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

6.2 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. 

6.3 Ο καθολικός διάδοχος του κάθε συµβαλλοµένου είτε από συγχώνευση, είτε από το Νόµο, ή µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού. 

6.4 Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα 

ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

6.5 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. 

6.6 Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς ανάµεσα στον Ανάδοχο και τον Εργοδότη σχετικά µε τη σύµβαση 

και µε την προϋπόθεση ότι κάθε µέρος έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά µε αυτή τη διαφωνία ή 
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διαφορά, τα µέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγµατευτούν µια συµφωνία επίλυσης µε βάση την καλή πίστη. 

Αν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συµφωνίας, το θέµα θα παραπεµφθεί προς επίλυση στα αρµόδια 

δικαστήρια των Αθηνών. 

6.7 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα ∆ιοικητικά 

∆ικαστήρια των Αθηνών. 

6.8 Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει 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.) 

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλόµενων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε και 

υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβε από ένα το κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος, ενώ το τρίτο θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

             ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    

 

                      

 

 

       

   ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ            ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

 

  

 


