
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ &ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  & ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 Στην Αθήνα, σήµερα, την   23 – 07 - 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 «Ν. ΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΝΗΣ 

ΑΡΑΚΙΝΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Θεµιστοκλέους αρ. 4, 

µε Α.Φ.Μ. ………………, αρµόδια ∆.Ο.Υ ……… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο 

………. του Νικολάου, κάτοχο του υπ’ αριθµ. …………   Α.∆.Τ. του Α.Τ ………. – µε  

Α.Φ.Μ …………., ∆.Ο.Υ …………. - (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 12ου θέµατος της 272ης/30-01-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών του έργου που αφορά στην 

αποξήλωση –αποκατάσταση πεζοδροµίου,  την εκτέλεση υδραυλικών εργασιών για την 

επιδιόρθωση βλαβών στο δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης & πυρόσβεσης στο 

κτήριο ιδιοκτησίας Τοµέων Υγειονοµικών επί της οδού Σταδίου αρ.29 στην Αθήνα,  

προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Α∆Α: BΙΨΓΟΡΕ1-34Τ & 

Α∆ΑΜ:14REQ002133559). 

� του υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 9441/03-02-2014 εγγράφου της ∆/νσης Επιθεώρησης 

(Πρωτογενές αίτηµα Α∆ΑΜ: 14REQ001876198). 

� της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 11873/04-02-2014, µε 

Α∆Α:ΒΙΡ∆ΟΡΕ1-∆ΨΕ, ποσού 14.760,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών 

του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ 0879.00, οικ. έτους 2014 

� της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 33336/07-03-2014 για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου (Α∆Α: BIHNOΡΕ1-8ΦΦ & Α∆ΑΜ: 14PROC002133647). 

� της απόφασης επί του 33ου θέµατος της 283ης/01-04-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

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

(Α∆Α:ΒΙΗΓΟΡΕ1-ΟΙ∆). 

και ο Εργολάβος αναλαµβάνει : 

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

των εργασιών του έργου  όπως περιγράφονται  ακολούθως στο κτήριο ιδιοκτησίας Τοµέων 

Υγειονοµικών επί της οδού Σταδίου αρ.29 στην Αθήνα: 

• Γενικές εργασίες 

1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να 

εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες και να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας όπως 



αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου. 

2. Αποξήλωση πλακών πεζοδροµίου και εκσκαφή αυτού από το φρεάτιο του κτιρίου έως τους 

µετρητές της ΕΥ∆ΑΠ 

2.1  Για τον σωλήνα παροχής του δικτύου πυρόσβεσης σε µήκος 4 µέτρων. 

2.2  Για τις σωλήνες ύδρευσης κοινόχρηστων παροχών σε µήκος 7 µέτρων 

3. Αποκατάσταση πεζοδροµίου αυθηµερόν και τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου και 

µαρµάρων ιδίας ποιότητας και σχεδίου µε τα υπάρχοντα (που είναι πλάκες πεζοδροµίου 40 Χ 

40 cm και µάρµαρο πλάτους 10 cm). 

4. Αποκατάσταση µερεµετιών των καθαιρέσεων τοιχοποιίας τυφλού φωταγωγού σε 1
ο
 και 2

ο
 

υπόγειο, που έγιναν στην α’ φάση διαστάσεων περίπου 180Χ380 cm ανά επίπεδο, µε χτίσιµο 

τούβλων και τοποθέτηση επιχρισµάτων ώστε να κατασκευασθούν ανοιγόµενα καλύµµατα από 

γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,25 mm, µετά πλαισίου από γαλβανισµένο ορθογωνικό profil 

30Χ30Χ3 mm (στρατζαριστό), και συγκεκριµένα : 

4.1  Στο 1
ο
 υπόγειο θα έχουµε τέσσερα µονόφυλλα ανοίγµατα διαστάσεων (150 Χ 65) cm, 

το ένα εκ των οποίων θα φέρει έκτυπες περσίδες και θα τοποθετηθεί στο πάνω µέρος. 

4.2 Στο 2
ο
 υπόγειο θα έχουµε δύο δίφυλλα ανοίγµατα διαστάσεων (170 Χ 140) cm 

5. Αποκοµιδή όλων των άχρηστων υλικών από το κτήριο.  

� Σύστηµα πυρόσβεσης 

6. Αντικατάσταση σωλήνα πυρόσβεσης 3¨ από τον µετρητή ΕΥ∆ΑΠ έως την κατακόρυφη 

στήλη, µήκους 4 µέτρων. 

7. Αντικατάσταση του συνδετήριου σωλήνα από το πυροσβεστικό δίκρουνο έως τον κεντρικό 

συλλέκτη πυρόσβεσης, διότι σύµφωνα µε το παράρτηµα β΄ της 3/80 πυροσβεστικής διάταξης, 

όπως τροποποιήθηκε στην παρ. β΄, εδ. 8 του 1995, η παροχή αυτή πρέπει να είναι Φ100 ή 4¨, 

και όχι 3¨ που υπάρχει σήµερα.   

(α) Αποξήλωση υπάρχουσας κατακόρυφης στήλης διαµέτρου 3¨ από το πυροσβεστικό 

δίκρουνο έως το συλλέκτη πυρόσβεσης στο 3
ο
 υπόγειο του κτιρίου.  

(β) Τοποθέτηση κατακόρυφης στήλης νερού 4¨ (Φ100) από το πυροσβεστικό δίκρουνο έως το 

συλλέκτη πυρόσβεσης στο 3
ο
 υπόγειο του κτιρίου, µήκους 24 µέτρων. 

(γ) Τροποποίηση συλλέκτη πυρόσβεσης στο 3
ο
 υπόγειο. 

(δ) Προµήθεια και τοποθέτηση ανεπίστροφης βαλβίδας 4¨ στο 3
ο
 υπόγειο. 

(ε) Προµήθεια και τοποθέτηση βάνας 4¨ στο 3
ο
 υπόγειο. 

(στ) Προµήθεια και τοποθέτηση διαστολικού 4¨ στο 3
ο
 υπόγειο. 

•••• Σύστηµα ύδρευσης 

8. Αντικατάσταση των 5 (εκ συνόλου 7) κοινόχρηστων παροχών νερού ύδρευσης διαµέτρου 

Φ¾¨ από τους µετρητές ΕΥ∆ΑΠ έως το συλλέκτη ύδρευσης/φρεάτιο πυρόσβεσης-ύδρευσης 

του κτιρίου, συνολικού µήκους 35 µέτρων, µε σωλήνα εύκαµπτο πολυστρωµατικό διαµέτρου 

Φ18 mm. 

9. Αντικατάσταση του σκουριασµένου συλλέκτη ύδρευσης κοινοχρήστων στο φρεάτιο του 

κτιρίου µε νέο µαζί µε όλα τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα και υλικά που απαιτούνται. 

10. Αντικατάσταση του σωλήνα παροχής ύδρευσης διαµέτρου Φ 3¨ που βρίσκονται στο 3
ο
 

υπόγειο, µήκους 14  µέτρων.  

• Σύστηµα αποχέτευσης 

11. Αντικατάσταση των σωληνώσεων των 2 αντλιών υπογείων υδάτων διαµέτρου Φ3¨ που 

βρίσκονται στο 3
ο
 υπόγειο, µήκους 36 µέτρων. 

12. Επισκευή - ανακατασκευή - εκβάθυνση και στεγανοποίηση του φρεατίου αποχέτευσης, το 

οποίο λόγω γειτνίασης µε το φρεάτιο πυρόσβεσης-ύδρευσης του κτιρίου, θα υποστεί 

αναπόφευκτα ζηµιές κατά τη διάρκεια των εργασιών στο δίκτυο πυρόσβεσης. 

• Υλικά σιδηροσωλήνων 



13.1. Γενικά 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έγκρισης καταλληλότητας από οργανισµούς (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, 

ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιήσεων (π.χ BSI, VDS, UL, NFPA, 

κλπ). 

13.2. Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις της εγκαταστάσεως θα είναι γενικώς από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, 

γαλβανισµένο εσωτερικά και εξωτερικά, σύµφωνα µε το DIN 2448 και των εξαρτηµάτων. Οι 

συνδέσεις θα είναι µε συνδέσµους µε αύλακες στα άκρα των σωλήνων. Oι σύνδεσµοι και τα 

εξαρτήµατα θα έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα Πυρόσβεσης. Τα 

εξαρτήµατα θα είναι από µαλακό σίδηρο, φλαντζωτά ή βιδωτά επίσης γαλβανισµένα. Οι 

χρησιµοποιούµενοι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες θα είναι «υπερβαρέως» τύπου (πράσινη 

ετικέτα) ανοπτηµένοι κατά DIN 2440/7.72 κατασκευασµένοι µε την µέθοδο «Αυτογενούς 

Ηλεκτροσυγκόλλησης µε Υψίσυχνα ρεύµατα» και την «Σωληνοποίηση µε εξέλαση εν θερµώ». 

Οι σωλήνες θα είναι των παρακάτω διαµέτρων και παχών : 

 

13.3. Στήριξη των σωληνώσεων   

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα που θα αγκυρώνονται 

πάνω σε σταθερά οικοδοµικά στοιχεία και που θα επιτρέπουν τη ελεύθερη κατά µήκος 

συστολοδιαστολή των σωληνώσεων, πλην των περιπτώσεων αγκυρώσεως σύµφωνα µε το 

παραπάνω εδάφιο (γ). Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται, οι µεν µεµονωµένες µε 

στηρίγµατα που θα στερεώνονται σταθερά πάνω στους σωλήνες και θα κρεµιούνται από την 

οροφή, µέσω µακριάς χαλύβδινης βέργας µε άρθρωση, ενώ οι πολυάριθµες µε ίδια διαδροµή, 

πάνω σε σιδεροκατασκευή (εγκάρσια σιδερογωνία), κρεµασµένη από την οροφή µε µακριές 

χαλύβδινες βέργες µε άρθρωση), µε στηρίγµατα µορφής ωµέγα, που θα αποκλείουν την 

εγκάρσια µετακίνηση αλλά θα επιτρέπουν την αξονική. Ισχύουν και εδώ όσα καθορίσθηκαν 

στο παραπάνω εδάφιο (γ) για τα σηµεία αγκυρώσεως. 

13.4. Απόσταση στηριγµάτων  

  Συµβατικά βάρη 

Ονοµαστική διάµετρος Πάχος Χωρίς σπειρώµατα Με σπειρώµατα 

mm in mm kg/m kg/m 

15 ½ 2,65 1,22 1,23 

20 3/4 2,65 1,58 1,59 

25 1 3,25 2,44 2,46 

32 1 1/4 3,25 3,14 3,14 

40 1 ½ 3,25 3,61 3,65 

50 2 ½ 3,65 5,10 5,17 

65 2 ½ 3,65 6,51 6,63 

80 3 4,05 8,47 8,64 

100 4 4,50 12,10 12,40 

125 5 4,85 16,20 16,70 

150 6 4,85 19,20 19,80 



Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περίπτωση που η διαδροµή των σωλήνων είναι 

ευθεία και όχι στα σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βαλβίδων, φλαντζών κλπ δηµιουργεί 

συγκεντρωµένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγµατα από τις δύο πλευρές. 

∆ιάµετρος σωλήνα Μέγιστη απόσταση στηριγµάτων ∆ιάµετρος βέργας 

 Μέχρι Φ     1" 7' 3/8" 

Φ   1 1/4" 8' 3/8" 

Φ   1 1/2" 9' 3/8" 

Φ   2" 10' 3/8" 

Φ   2 1/2" 11' 1/2" 

Φ   3" 12' 1/2" 

Φ   4" 14' 5/8" 

Φ   5" 16' 5/8" 

Φ   6" 17' 3/4" 

Εάν τα στηρίγµατα είναι πυκνότερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µικρότερης διατοµής 

βέργες.  

13.5. Συνδέσεις   

Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για τον σχηµατισµό ενός κλάδου θα γίνεται 

αποκλειστικά και µόνο  µε χρήση συνδέσµων γαλβανισµένων µε ενισχυµένα χείλη στην 

περιοχή του εσωτερικού σπειρώµατος που θα περνιούνται εξωτερικά στους σωλήνες και θα 

κολλιούνται επίσης εξωτερικά. Η θέση της συγκόλλησης θα καθαρίζεται τέλεια και θα 

προστατεύεται µε ψυχρό γαλβάνισµα. Απαγορεύεται απόλυτα η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε 

άλλου τρόπου συγκόλλησης για σύνδεση σωληνώσεων. 

Στις συνδέσεις µε κολλήσεις απαιτείται αποκατάσταση του γαλβανίσµατος : 

13.5.1. Αφαίρεση ψευδαργύρου επιφάνειας συγκολλήσεως µήκους µεγαλύτερου των 10cm. 

13.5.2. Καθαρισµός και τράχυνση της επιφάνειας µε µεταλλική βούρτσα. 

13.5.3. Επίστρωση στην επιφάνεια µε ψεκασµό µορίων ψευδαργύρου σε πλαστική κατάσταση 

και για πάχος µεγαλύτερο των 40 cm. 

13.6. Ψυχρό γαλβάνισµα 

Θα χρησιµοποιηθεί ειδικό αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης, ενός συστατικού, πλούσιο 

σε σκόνη ψευδαργύρου, µε καθαρότητα στον περιεχόµενο  ψευδάργυρο 98% µέσα σε ειδικές 

ρητίνες. Ικανό να παρέχει υψηλή και µακροχρόνια αντισκωριακή προστασία, κατάλληλο για 

αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών.  

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά. Η 

επιφάνεια πρέπει να τριφτεί πολύ καλά & θα εφαρµοσθούν 2 χέρια ψυχρού γαλβανίσµατος. 

13.7. Αλλαγές διεύθυνσης  

Οι αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων, για να επιτύχουµε την επιθυµητή διαδροµή του δικτύου, 

θα γίνεται κανονικά µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας (καµπύλες) 

γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη. Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας 

(γωνιές) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις που το επιβάλλουν αξεπέραστα εµπόδια, και πάντοτε µετά 



από έγκριση της επίβλεψης. Οποιαδήποτε διακλάδωση απαιτηθεί θα γίνει µε ειδικά 

εξαρτήµατα γαλβανισµένα (ταυ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη. 

13.8. ∆οκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή 

των εγκαταστάσεων που θα του ζητηθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό, παρουσία του. 

  

 

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. 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).  

6. Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν τηρουµένων των κανόνων τέχνης και 

επιστήµης.  

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 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  και να τις ολοκληρώσει το 

αργότερο εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης 

9. Ο Εργολάβος που δεν θα ολοκληρώσει το έργο µέσα στην προθεσµία περαίωσης, που 

ορίζεται ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

10. Ο φάκελος για την έκδοση της απαιτούµενης άδειας πρέπει να κατατεθεί στην αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου το αργότερο εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

11. Σε περίπτωση, που η έκδοση της άδειας αργοπορήσει πέραν του αναµενόµενου 

χρόνου, µε αποτέλεσµα την αδυναµία τήρησης της προθεσµίας περαίωσης ως ανωτέρω 

(µέγιστος χρόνος 30 ηµέρες) του έργου και φυσικά χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως και εγκαίρως στην υπηρεσία τεκµηριωµένο 

αίτηµα για την αναγκαία χρονική παράταση. Το αίτηµά του θα εξεταστεί από το ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης.  Σε περίπτωση παρέλευσης και του 

πιθανού αυτού χρονικού διαστήµατος παράτασης  χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, ο 

Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 



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

χρόνο µικρότερο των 30 ηµερών, τότε ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας πρόσθετης 

αποζηµίωσης.     

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

πρωτ. 47359 / 20-03-2014  προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 33
ου

 

θέµατος της 283
ης

 /01-04-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α (Α∆Α :ΒΙΗΓΟΡΕ1-ΟΙ∆), 

δηλαδή το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 

(10.250,00 €), ήτοι συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 12.607,50 €.  

 Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα 

καταβληθεί από τον Εργοδότη 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 : 

����  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, 

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

περιλαµβάνονται στη συνολική συµβατική αξία των 10.250,00 € 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 στον Τοµέα : 

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. 

 

∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 Ο Εργολάβος, κατέθεσε την µε αριθµό …………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού ………….. ευρώ του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού 

ΝDI Insurance & Reinsurance Brokers Limited υπέρ του  Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή αυτή ισχύει  για όλη 

την διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεών του και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους.  

 

ΣΤ. 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. 

 

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 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. 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 

ίσης αξίας, και έλαβε από ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο 

αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ.  ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

               

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 


