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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ ΤΟΜΕΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Α.Ν.), 

ΕΠΙ  ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ 
 
Στην Αθήνα σήµερα 27/6/2016, ηµέρα ∆ευτέρα. µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), 

που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 - Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ∆ΟΥ: ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 
και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης») και 

 
Β) Αφετέρου της επιχείρησης µε την επωνυµία ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην **. *********, επί της οδού *********** ***, Τ.Κ. *** **,  τηλ: 
*** *******, fax: ***  *******, έχει Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. ******** και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον κ. Παναγιώτη Κουµπούλη του Νικολάου, κάτοικο **. **********, επί της οδού *. **** *, Τ.Κ. ***  **, 
κάτοχο του  ∆. Α. Τ. µε αριθµό ** ****** που εκδόθηκε στις **/*/**** από το Τ.Α. **. **********(στο εξής θα 
αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

            O Εργοδότης µε την παρούσα σύµβαση, λαµβάνοντας  υπόψη τα πιο κάτω :  
 

I. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 61995/15-3-2016 εισήγηση της ∆/νσης Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α. προς το 
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, περί έγκρισης αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής εγκατάστασης, στο κτήριο της 
οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 
16REQ004007769).  
II. Την απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. επί του 5ου θέµατος της 391ης/23-3-2016  συνεδρίασης 
του (Α∆Α: ΩΓΟΨΟΡΕ1-8Χ2), περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για το ως άνω έργο και σχετικής  δέσµευσης ποσού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ή  23.370,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑΕ 0879.00 του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ οικ. έτους 2016.  
III. Την υπ’ αρ. 138 µε αρ. πρωτ. 138/15-4-2016, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
23.370,00 €, (Α∆Α: 6ΠΦΕΟΡΕ1-Ω4Υ), για τη πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ οικ. έτους 2016. – (Α.∆.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήµατος:  16REQ004291210). 
IV. Τους όρους της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 116718/18-5-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρόσκλησης: 16PROC004406004). 
V. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 121621/24-5-2016 οικονοµική προσφορά της επιχείρησης 
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. 
VI. Την απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. επί του 3ου θέµατος της 400ης /01-06-2016 συνεδρίασης 

του (Α∆Α: Ω0ΠΡΟΡΕ1-ΧΨΧ), περί έγκρισης ανάθεσης στην επιχείρηση µε την επωνυµία 

ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, του ανωτέρω έργου και της 

σχετικής δαπάνης των 18.300,00 € πλέον ΦΠΑ εις βάρος του προϋπολογισµού του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ στον ΚΑΕ 

0879.000 οικ. έτους 2016.  

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει το έργο της αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής 

εγκατάστασης, στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑ,Ν όπως αυτό 

περιγράφεται πιο κάτω, σε σχέση µε τις απαιτούµενες εργασίες  -  ανταλλακτικά κλπ, που θα 

απαιτηθούν. 

 
 



 

2 

 

 
Απαιτούµενες εργασίες  - ανταλλακτικά και λοιπές απαιτήσεις, για την αντικατάσταση των 

συµπιεστών της εγκατάστασης κλιµατισµού του κτηρίου ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Σωκράτους 53 στην Αθήνα. 
Ως ελάχιστα για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της κλιµατιστικής εγκατάστασης κρίνονται 

τα παρακάτω: 
1) Αντικατάσταση συµπιεστών µε καινούριους. Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

Προµήθεια δύο καινούριων συµπιεστών Copeland, οµοίων χαρακτηριστικών µε τους υπάρχοντες 

προβληµατικούς. Οι προς αντικατάσταση συµπιεστές είναι, ένας εξακύλινδρος συµπιεστή (D6) και ένας 

οκτακύλινδρος (D8SH1-5000-BWM/D). Οι καινούριοι συµπιεστές θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως 

µε τους υπόλοιπους δύο υπάρχοντες συµπιεστές, οι οποίοι λειτουργούν µε οικολογικό ψυκτικό υγρό 

R407C. Στην τιµή θα πρέπει να περιλαµβάνεται  η αντίσταση του  κάρτερ, η αντικατάσταση ψυκτελαίων  

και στους συνεργαζόµενους συµπιεστές, η πλήρωση µε την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρού, η 

αντικατάσταση των φίλτρων γραµµής υγρού, η δοκιµή στεγανότητας και η αφύγρανση του κυκλώµατος. 

Μετά από µία εβδοµάδα κανονικής λειτουργίας των συµπιεστών, θα γίνει εκ νέου αντικατάσταση των 

ψυκτελαίων και των φίλτρων γραµµής νερού. Επίσης στη τιµή θα περιλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς 

µε γερανοφόρο όχηµα και εναπόθεσης στο δώµα του κτιρίου, κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακου,  το 

κόστος των αδειών και της  διαδικασίας έκδοσης τους, καθώς και το κόστος  αποµάκρυνσης  από το 

χώρο των παλιών συµπιεστών. 

2) Εργασίες αποξήλωσης των παλιών συµπιεστών, εγκατάσταση και σύνδεση των καινούριων στο 

δίκτυο. Στη τιµή θα περιλαµβάνεται το κόστος των  διαφόρων υλικών εγκατάστασης και µικροϋλικών 

όπως πχ. ασφάλειες κλπ. 

3) Αντικατάσταση ηλεκτρονόµων ισχύος. 

4) Πραγµατοποίηση όσων αλλαγών απαιτηθούν στην εγκατάσταση, από θερµό σε ψυχρό και 

αντίστροφα. 

5) ∆οκιµή  των συµπιεστών και η παράδοση τους σε πλήρη και  κανονική λειτουργία. 

6) Παράδοση των εγχειριδίων των συµπιεστών, του σχετικού documentation. 

7) Λήψη από πλευράς αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όλων των 

απαραίτητων µέτρων  ασφαλείας, βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν. 

8) Τήρηση των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής 

και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ποινική και αστική, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί 

από παράβαση των  διατάξεων αυτών. 

9) Εκτέλεση όλων των εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

10) Αποµάκρυνση των προς απόρριψη υλικών, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση 

του  χώρου καθαρισµένου και έτοιµου προς χρήση. 

11) Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί για την καλή λειτουργία των συµπιεστών και των εξαρτηµάτων που θα 

τοποθετήσει για τουλάχιστον δύο έτη. 

2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης θα συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της και το όλο 

έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πενήντα (50) ηµερολογιακών ηµερών,  από την 
υπογραφή .  

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του 50 εργασίµων ηµερών , θα 
του επιβληθεί ρήτρα 50,00 € / ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή του. Η 
καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις δεκατέσσερις (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την 
παρέλευση και αυτού του διαστήµατος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007. 

 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του Αναδόχου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ πρωτ. 121621/24-5-2016 προσφορά του για το 
έργο της αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής εγκατάστασης, στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53 
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στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 18.300,00 € πλέον του νοµίµου 
ΦΠΑ, η  οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, στον ΚΑΕ 0879.000, οικ. έτους 2016. 

Η πληρωµή του ανωτέρω ποσού θα γίνει  βάσει του υποβαλλόµενου τιµολογίου, εφόσον περαιωθούν 
οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και µετά την παράδοση όλων των απαιτουµένων 
(παραδοτέων του έργου) στο Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. Η πληρωµή της αξίας των εργασιών  του 
έργου στον Ανάδοχο, θα γίνει από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
βεβαίωση από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των εργασιών του 
Αναδόχου και το  σχετικό πρακτικό από το αρµόδιο όργανο (επιτροπή παραλαβής) του Εργοδότη &  ο 
Ανάδοχος έχει  προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: 

Α)  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.  
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
Γ)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
∆) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 

i. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της 
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 N. 
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 διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης 
µε τον Ανάδοχο. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική 
καθαρή αξία του τιµολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 

 
ii. Με την καταβολή του συµβατικού  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 µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

 
4. ΕΥΘΥΝΗ  / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

I. ΕΥΘΥΝΗ 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 τη σχετική 
νοµοθεσία  για  το 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, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο 
µέτρο για να αποτρέπονται ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, από πράξεις ή 
παραλείψεις του, ως µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που µπορεί να συµβεί από αυτό τον λόγο. Επίσης 
θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων 
εργασιών και στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου.    

� Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της σύµβασης, θα γίνουν µε ασφαλή τρόπο, τόσο 
για την αντικατάσταση των συµπιεστών της κλιµατιστικής εγκατάστασης, όσο και για το σύνολο των 
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παρευρισκοµένων στους χώρους του κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 53. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι 
εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.  

� Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι 
άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να παρακαµφθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού 
προηγουµένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, το οποίο όµως σε καµία 
περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και των χρησιµοποιούµενων µέσων, καθώς και όποιου 
δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από αυτά.  

� Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζηµιωθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση 
αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση 
και ικανοποίηση, θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των εργασιών 
αντικατάστασης συµπιεστών.   

� Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και 
εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε ασφαλισµένους ή 
προσωπικό του ΕΤΑΑ ή στο προσωπικό  του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του κτηρίου, 
εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών που προβλέπονται στην 
σύµβαση ή λόγω ελαττωµατικής ή αντικανονικής αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής 
εγκατάστασης στο κτίριο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ), επί της οδού Σωκράτους 
53 στην Αθήνα.  

� Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και αποκλειστικά  υπεύθυνος να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε 
ζηµιά που αυτό θα υποστεί από δόλο ή αµέλεια του Αναδόχου ή των προσώπων που χρησιµοποιεί για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από τη παρούσα  σύµβαση και 
ευθύνεται να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε δική του αµέλεια ή των προσώπων που χρησιµοποιεί.  

� Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύψει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος 
του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να 
καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλάβει µε δικές του δαπάνες την 
υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγερθεί ή υποβληθεί εναντίον του 
από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και 
γενικά θα αποζηµιώσει το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω 
όρους. 

�    Ο Εργοδότης δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή 
παραλείψεις του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, 
καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό αυτό.   

�   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. 

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
Ο Ανάδοχος σχετικά µε το έργο αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής εγκατάστασης στο κτίριο 

του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ), επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα 
υποχρεούται: 

• Να πραγµατοποιήσει όλες τις εργασίες που έχουν περιγραφεί αναλυτικά ως ελάχιστες για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της κλιµατιστικής εγκατάστασης,  στην υπ΄ αριθµ πρωτ. 
116718/18-5-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ, τους όρους της οποίας έχει 
αποδεχτεί, µέσω της υπ΄ αριθµ πρωτ. 121621/24-5-2016 προσφοράς του, καθώς  και στο άρθρο 1 της 
παρούσας. 

� Να εκτελέσει µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους 
κανόνες και τη φύση του, το έργο που του ανατίθεται. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης 
των καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα 
σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

� Να διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό, καθώς και τα απαραίτητα επαγγελµατικά 
µεταφορικά µέσα και εργαλεία για την εκτέλεση του έργου, µε βάση τους κανονισµούς για την 
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αντικατάσταση των συµπιεστών  και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης 
κλιµατισµού  του κτηρίου.  

� Να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή απαραίτητο εργαλείο, για την 
ολοκλήρωση του έργου της παρούσας σύµβασης.  

� Να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης κλιµατισµού  και να εκτελέσει όλες 
τις εργασίες, (όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στην υπ΄αριθµ πρωτ. 121621/24-5-2016 οικονοµική του 
προσφορά), µε τελικό σκοπό, η εγκατάσταση να παραδοθεί  προς χρήση, σε καλή, ασφαλή και 
οικονοµική λειτουργία.   

� Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την προηγούµενη συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του χώρου, 
ώστε να έχει πρόσβαση τις κατάλληλες ώρες για να εκτελέσει τις εργασίες.  

�  Να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η 
κατάσταση και η ασφάλεια της εγκατάστασης κλιµατισµού, να πληροί τους ισχύοντες κανόνες της Τέχνης 
και της Επιστήµης, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και 
τους νόµους.  

� Η επισκευή πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία του κτηρίου και θα 
ενηµερώσει το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ έγκαιρα, για το συντονισµό ενεργειών, όπου και όποτε 
αυτός απαιτείται.  

� Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ είναι δυνατόν να 
εκτελεσθούν εργασίες επισκευών εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών.  

� Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των 
προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας και οφείλει να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια 
των εργαζοµένων του, είναι δε αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα 
που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας χειρισµών του κατά την εκτέλεση 
του έργου.  

� Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στην εγκατάσταση 
κλιµατισµού από τον Ανάδοχο, χωρίς την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ.   

� Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου, θα αποκατασταθούν µε 

ευθύνη και έξοδα του ιδίου.  

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. 180/703613-2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των 
όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού 915,00 € (ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας προ 
Φ.Π.Α.), που εκδόθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στις 09/06/2016, η οποία  και 
θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση και την οριστική 
παραλαβή του έργου της αντικατάστασης συµπιεστών κλιµατιστικής εγκατάστασης,  στο κτήριο της οδού 
Σωκράτους 53, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του 
Ταµείου και του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

6. 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. 

Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση στις ανατιθέµενες δια της παρούσας 
υποχρεώσεις του, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε 
παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και αυτή θα παρακρατηθεί από τη πληρωµή του. Εάν δε, η 
παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια 
ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια και θα 
αναθέσει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο. Επί πλέον και σε ότι αφορά οποιαδήποτε παράβαση ως προς 
τον χρόνο παράδοσης του έργου, ισχύουν και τα αναφερθέντα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
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7. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 
Οι όροι της παρούσας  σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε 

παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων της, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν 
αποτέλεσµα την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. µε απλή εξώδικη 
δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

• Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

• 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 Εργοδότη. 

• 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. 

• 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.  

• Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει 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.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν στον 
Ανάδοχο µόνο τα δεδουλευµένα. 

• 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 τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία 
έλαβαν ένα (1)  ο Ανάδοχος και δύο (2) ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συµβάσεων 
του τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
του  ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

   
   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΛΙΑΚΗΣ   

 
 


