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            ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
Στην Αθήνα, σήμερα, την 24/07/2015,  μεταξύ: 
 
1)  Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)»  

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ  ́Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης»), 

& 
2) Αφετέρου της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΛΑΜΗ Δ. ΣΟΦΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» που εδρεύει στην ******** *. Ι*********** **,  Τ.Κ. *** 
**, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ: *’ ******* και εκπροσωπείται νόμιμα από τη νόμιμο 
εκπρόσωπο κα Μαλάμη Δ. Σοφία, κάτοικο *********, ****** **, κάτοχο του υπ’ αρ. ** ****** 
AΔΤ, ** ****** *******, ΑΦΜ: *********, ΔΟΥ *’ ******* (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 επί του  2ου θέματος της 341ης/26-03-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
(ΑΔΑ:ΩΕ4ΦΟΡΕ1-Τ12 & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος:15REQ002819061) καθώς & των κάτωθι 
αποφάσεων ανάληψης: 

-Της υπ’ αρ. 128/28-01-2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 6830/29-01-2015 και ΑΔΑ: 
Ω1Χ0ΟΡΕ1-ΙΓΑ, ποσού  1.906,50 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ, οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0888.00  

-Της υπ’ αρ. 65 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 15370/04-02-2015 και ΑΔΑ: ΩΖΘΛΟΡΕ1-
ΞΦΟ, ποσού  6.610,97 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, οικ. έτους 2015, στον 
ΚΑΕ:0889.00  

-Της υπ’ αρ. 49 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  και ΑΔΑ:7ΟΠΔΟΡΕ1-ΜΞΔ, ποσού  111,93 € για την 
πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Δ/νση 
Ασφάλισης Παροχών του Τ.Π.Δ.Α., οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0888.00  

-Της υπ’ αρ. 43 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  και ΑΔΑ: ΩΦ1ΖΟΡΕ1-7Ι2, ποσού  496,86 € για την 
πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Δ/νση 
Οικ. Υπηρεσιών του Τ.Α.Ν., οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0887.00  

-Της υπ’ αρ. 26 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 608/10-02-2015 και ΑΔΑ: 656ΙΟΡΕ1-6Τ3, 
ποσού  228,78 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕΔΕ, οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0879.00  

-Της υπ’ αρ. 14 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 6531/120/09-01-2015 και ΑΔΑ: 
7ΗΑΜΟΡΕ1-3ΚΑ, ποσού 75,03 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών του Τ.Π.Δ.Ε., οικ. έτους 2015, στον 
ΚΑΕ:0010135200  
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 Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 65618/04-03-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προσφοράς για την «Ετήσια Συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των μόνιμων πυροσβεστικών 
συστημάτων και προμήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των 
κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 7.644,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 9.402,12 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.»  

 Του υπ’ αριθμ. Πρωτ.   34462/02-02-2015 εγγράφου της Δ/νσης  Επιθεώρησης, Τεχνικό Γραφείο των 
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (Πρωτογενές αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ - ΑΔΑΜ 
:15REQ002589130) 

στη συμβαλλόμενη ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΛΑΜΗ  Δ. ΣΟΦΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την 
ετήσια  συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων και προμήθεια και 
εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα. 
 
Οι εργασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει  
και περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 618/43/05 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας 
Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και 
αναγόμωσης»( ΦΕΚ 52Β’/20.01.2005)  και στην υπ’ αριθμ. 17230/671/05 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 618/43/05 Κ.Υ.Α.( ΦΕΚ 1218Β’/01.09.2005). 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ.1 όπως αυτός αντικαταστάθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 618/43/05 Κ.Υ.Α., η συντήρηση 
των πυροσβεστήρων γίνεται κάθε έτος για πυροσβεστήρες τύπου σκόνης, Διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αφρού  
AFFF. 
 
Στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας περί διαδικασιών συντηρήσεως, ελέγχου και αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων, καθώς και διάθεσης τους στην αγορά (ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 ΦΕΚ 52 Β), η συντήρηση των 
πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο ενώ η αναγόμωση με σκόνη ABC 40% διενεργείται ανά 5 έτη, 
ορίζοντας σαν πρώτο έτος, το έτος κατασκευής  για νέους πυροσβεστήρες ή βάση της τελευταίας αναγόμωσης για 
τους παλαιούς. 
 
Νωρίτερα από 5 έτη  πραγματοποιείται αναγόμωση μόνο σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής χρήσης του 
πυροσβεστήρα και σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας του πυροσβεστικού υλικού. 
 
Πυροσβεστήρες που έχουν ξεπεράσει ή διανύουν το 20ο έτος της λειτουργίας τους ή δεν φέρουν την προβλεπόμενη 
ανάγλυφη σήμανση επί του κελύφους αποσύρονται. 
 
Η υδραυλική δοκιμή γίνεται υποχρεωτικά σε όλους τους πυροσβεστήρες και διεξάγεται το 10ο έτος από την 
ημερομηνία κατασκευής τους πλέον ανανέωση γόμωσης, ή μετά το 10ο έτος αν δεν έχει γίνει ποτέ. Τέλος ορίζεται 
υποχρεωτική η τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης σε όλους τους πυροσβεστήρες με κατασβεστικό υλικό άνω των 3  
κιλών ή 3 λίτρων. 
 
Επίσης σύμφωνα με το από 27-4-2006 διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, η προβλεπόμενη ανάγλυφη σήμανση επί του κελύφους των πυροσβεστήρων είναι η 
εξής : 
 

 Το έτος κατασκευής του δοχείου 
 Ο σειριακός αριθμός ή ο αριθμός της παρτίδας των δοχείων 
 Το σήμα και η επωνυμία του κατασκευαστή.  
 Η υδραυλική πίεση δοκιμής σε bar 
 Η κατάλληλη σήμανση πιστοποίησης CE, ε και π κατά περίπτωση.  

 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Η Ετήσια Συντήρηση πυροσβεστήρων κτηρίων, αφορά στους υφιστάμενους πυροσβεστήρες  που 
λειτουργούν στα  κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε, του Τομέα Πρόνοιας Ε.Δ.Ε., των Τομέων 
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Υγειονομικών, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, του Τομέα  Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και του Τομέα 
Υγείας -Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, στην προμήθεια επιπλέον φορητών και πυροσβεστήρων οροφής  όπου 
απαιτείται, καθώς και  στην απενεργοποίηση μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων που δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές και στην απόσυρση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής που δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές.   

Πίνακας πυροσβεστήρων στα κτήρια  Τομέων ΕΤΑΑ στην Αθήνα: 

Α/Α ΚΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1. Βουκουρεστίου 30 Pa 6kgr 28 

  Pa 12kgr 1 

  Po 12kgr 1 

  CO2 2-5kgr 2 

2. Κολοκοτρώνη 4 AFFF 6ltr (AMEREX) 13 

  Pa 6kgr 47 

  Po 12kgr 2 

  Pa 12kgr BCE 2 

  CO2 2-5kgr 16 

  CO2 5kgr 3 

  CO2  3Χ50kgr 1 

  INERGEN 3X80lt 1 

  INERGEN 2X80lt 1 

3. Ομήρου 12 Pa 6kgr 10 

4. Μαυρομματαίων 17 Pa 6kgr 8 

  Po 12kgr 2 

5. Εμπεδοκλέους 118 Pa 6kgr 4 

  Po 12kgr 1 

6. Π. Π. Γερμανού 3-5 Pa 6kgr 54 

  Pa 12kgr 3 

  CO2 5kgr 14 

  CO2 2X45 1 

  CO2 3X45 1 

  CO2 1X50 2 

  INERGEN  80 LT 2 

7. Σωκράτους 53 Pa 6kgr 1 

  Pa 12kgr 42 

  CO2 6kgr 3 

  Po 6kgr 3 

8. Αχαρνών 29 Pa 6kgr 13 

  CO2 6kgr 3 

  Po 12kgr 15 

  Pa 6kgr προς απόσυρση 23 

  CO2 6kgr προς απόσυρση 5 
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  Po 12kgr προς απόσυρση 22 

9. Αχαρνών 27 Pa 6kgr 23 

  Pa 12kgr 1 

  Po 12kgr 36 

  CO2 6kgr 1 

  Pa 6kgr προς απόσυρση 5 

  CO2 6kgr προς απόσυρση 7 

  Po 12kgr προς απόσυρση 26 

10. Σταδίου 29 Pa 6kgr 2 

  Pa 12kgr 8 

  Po 12kgr 9 

  CO2 6kgr 5 

  Po 50kgr 5 

11. Ηπείρου 64 Pa 6kgr 11 

12. Χαριλάου Τρικούπη 34 Pa 6kgr 12 

  Po 12kgr 1 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από κάθε εργασία συντήρησης ή αναγόμωσης να τοποθετεί ένα δαχτυλίδι 

στον κοχλία της λαβής του πυροσβεστήρα με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι όντως γίνεται εργασία στον 
πυροσβεστήρα από τον ανάδοχο και ότι δεν αλλάζεται απλά η Ετικέτα Αναγόμωσης. Η τοποθέτηση 
δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε συντήρησή ή αναγόμωσή τους  θα γίνει 
σύμφωνα  με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 15325/871/26.06.08 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Οι πυροσβεστήρες θα παραδίδονται μέσα σε κατάλληλη σακούλα νάιλον για προστασία τους από σκόνη 
και χτυπήματα. 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αρίθμηση των νέων, των συντηρημένων, των αναγομωμένων, των 
πυροσβεστήρων που τους έχει γίνει υδραυλική δοκιμή και τη δημιουργία Μητρώου Πυροσβεστήρων το 
οποίο και θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Το μητρώο θα είναι σε μορφή .xls ή .doc και θα αναφέρει 
των αριθμό των πυροσβεστήρων, το είδος των πυροσβεστήρων, ανά κτήριο, τομέα και συνολικά, οι οποίοι 
υφίστανται   και θα αναφέρει επίσης τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθούν να αναγομωθούν και να 
περάσουν υδραυλική δοκιμή την επόμενη χρονική περίοδο ανά κτήριο, τομέα και συνολικά. 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάρτηση σε κατάλληλα σημεία πινακίδων με οδηγίες για τη σωστή χρήση 
των πυροσβεστήρων. 

 Θα  τοποθετηθούν αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης-
ελέγχου-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. 

 Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση τους από και προς τους χώρους που 
ενδείκνυται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυροσβεστήρων. 

 Ο ανάδοχος θα υποβάλλει τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις (ότι πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας 
και ασφάλειας) για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας. 

 Ο ανάδοχος θα προχωρήσει και την ασφαλή απενεργοποίηση των πέντε μονίμων πυροσβεστικών 
συστημάτων τύπου inergen , που βρίσκονται στα κτήρια της οδού Αχαρνών 27-29 και δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές σύμφωνα με την έκθεση του προηγούμενου συντηρητή OLYMPIA -Αναστάσιος 
Παπαπαύλου με αρ.πρωτ. ΕΤΑΑ 12459/12-02-2014.  

 Οι φορητοί πυροσβεστήρες και οι πυροσβεστήρες οροφής που δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα και 
με την έκθεση του προηγούμενου συντηρητή OLYMPIA -Αναστάσιος Παπαπαύλου με αρ.πρωτ. ΕΤΑΑ 
12459/12-02-2014 και  βρίσκονται στα κτήρια της οδού Αχαρνών 27-29, θα συγκεντρωθούν σε χώρο που 
θα υποδειχτεί στον ανάδοχο και αφού καταμετρηθούν, θα παραδοθούν προς απόσυρση, από την αρμόδια 
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επιτροπή παράδοσης –παραλαβής των Τομέων η οποία θα συντάξει και τα σχετικά πρωτόκολλα.  Οι 
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στους φορητούς και στους πυροσβεστήρες οροφής αναφέρονται σε 
επόμενη παράγραφο. 

 Για την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστήρων των κτηρίων επί της οδού Αχαρνών 27-29 στην 
Αθήνα θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση : 

α) 48 καινούριων αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12Kgr κατασβεστικής ικανότητας ABCE οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν στα ήδη υπάρχοντα στηρίγματα και βάσεις μετά την απόσυρση των αντίστοιχων 
πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.  
 
β) 34 καινούριων φορητών πυροσβεστήρων Pa6 kgr μαζί με τις αντίστοιχες 34 επιδαπέδιες βάσεις πυροσβεστήρων 
6-12 Kg οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν. 
Οι ανωτέρω πυροσβεστήρες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα καλής ποιότητας θα είναι 
πιστοποιημένοι και θα φέρουν σήμανση CE. 

Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων 
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως  περιεκτικότητας 6Kg με προωθητικό μέσο άζωτο.  

Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης θα έχει περιεχόμενο καθαρού βάρους 6 KG μέσα σε δοχείο από χαλυβδοέλασμα 
D.K.P. πάχους 1,5 mm, ποιότητας EDDQ. Η πίεση δοκιμής του θα είναι το ελάχιστο 24 bar, ενώ η πίεση θραύσης 
θα είναι το ελάχιστο 75 bar. 

Κάθε δοχείο θα φέρει μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα εκτόξευσης (τύπου 
σκανδάλης) η οποία θα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβή, καθώς και το μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης 
με έντονα και ευκρινή σύμβολα. Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση και  βαλβίδα 
υπερπίεσης. Ο πυροσβεστήρας θα φέρει εσωτερική φιάλη προωθητικού μέσου αζώτου, το οποίο  θα εξασφαλίζει 
πίεση λειτουργίας 15 bar. Η ξηρά σκόνη θα είναι νάτριο ή φωσφορικά άλατα, κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας 
ABCE και παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 1000V. Το κέλυφος θα είναι  βαμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
RAL3000. Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, με τα στοιχεία του  πυροσβεστήρα. 

Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12 Kg 

Κάθε πυροσβεστήρας θα έχει περιεχόμενο καθαρού βάρους  12 Kg   μέσα   σε  δοχείο  από   χαλυβδολαμαρίνα, 
σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές NHS 19/72,  δοκιμασμένος  σε πίεση  30 atm (440 psi). Επίσης θα φέρει : 

(α)  Στόμιο στο οποίο είναι προσαρμοσμένη  κεφαλή καταιονισμού,   ενεργοποιούμενη  από  ενσωματωμένο  
στοιχείο τύπου  ευθραύστου ή τηκόμενου  βολβού περιοχής ενεργοποίησης 57º- 77º C. 
(β)    Στόμιο για την προσαρμογή βαλβίδας πληρώσεως. 
(γ)    Φιάλη  προωθητικού  μέσου,  διοξειδίου  του  άνθρακα ή αζώτου, δοκιμασμένο σε πίεση 250 bar και θα 
περιβάλλεται από προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα. 
(δ)    Βάση για ανάρτηση από την οροφή του χώρου  μέσω ντιζών και πάνω απ'τον καυστήρα. 
(ε)    Πινακίδα με πλήρη στοιχεία του πυροσβεστήρα. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός  ενός μηνός , από την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα 
επιβληθεί ρήτρα 50 € 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.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 

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.  
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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 παραδόθηκαν. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιμή βάσει της υπ’ αριθμ. 76393/17-03-2015 

προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 2ου θέματος της υπ’ αριθμ. 341/26-03-2015 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: 4.619, 10 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.062,39 €) 
ήτοι, συνολική αξία με τον Φ.Π.Α. 5.681,49 €. Συγκεκριμένα η οικονομική προσφορά έχει ως εξής: 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ   
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

Pa12 &  P012 90 3,50 315,00 

Pa6 159 2,90 461,10 

Pa50 4 16,00 64,00 

Co2 31 2,90 89,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 
 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: 

930,00 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  (€) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

Pa12 &P012 37 7,00 259,00 

Pa6 71 4,80 340,80 

Pa50 1 29,00 29,00 

Co2 13 4,80 62,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%  
ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: 

691,20 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  (€) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

Απενεργοποίηση 
INERGEN 

5 10,00 50,00 

Προμήθεια 
οροφής 12kgr 

48 35,00 1.680,00 

Προμήθεια 
Pa6kgr με 
επιδαπέδιες 
βάσεις 

34 26,00 884,00 

Απόσυρση 
Πυροσβεστήρων 

88 - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% 
ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

2.614,00 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  (€) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

Pa12 ΚΑΙ P012 13 10,00 130,00 

Pa6 23 7,80 179,40 

Pa50 1 35,50 35,50 

Co2 5 7,80 39,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 
ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: 

383,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

4.619,10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 

5.681,49 

 
Επειδή όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στην εδάφιο 3- 
Προϋπολογισμός του Κεφ. 2 «Οι αριθμοί των πυροσβεστήρων που απαιτείται να συντηρηθούν, αναγομωθούν ή να 
γίνει υδραυλική δοκιμή αποτελούν εκτίμηση και ο τελικός αριθμός ενδέχεται να διαφέρει κατά ένα μικρό ποσοστό. Οι 
εργασίες συντήρησης ή αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε 
πυροσβεστήρα όπως αναφέρονται στις ετικέτες ελέγχου πυροσβεστήρα που φέρουν και σύμφωνα με την νομοθεσία, 
πάντοτε μέσα στα όρια του προϋπολογισμού του κάθε τομέα που αναφέρεται παρακάτω και της προσφερόμενης 
τιμής.», το Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. θα βεβαιώσει για κάθε Τομέα τις εργασίες ανά είδος πυροσβεστήρα 
καθώς και τον αριθμό και είδος των υπό προμήθεια πυροσβεστήρων που θα απαιτηθούν, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου της σύμβασης και θα επιμερίσει αναλόγως την σχετική δαπάνη που θα βαρύνει κάθε Τομέα.  Το συνολικό 
ποσό  που θα επιβαρύνει κάθε  Τομέα δεν θα υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό αυτού όπως και το σύνολο των  
επιμέρους ποσών των Τομέων δεν θα υπερβαίνει το συνολικό συμβατικό ποσό των 4.619,10 € πλέον Φ.Π.Α. 
 Συνεπώς το ανωτέρω ποσό  θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών,  την παραλαβή αυτών και σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή 
και  μετά τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  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 Δημοσίων Συμβάσεων 

 Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω 
κρατήσεων. 

 Παρακράτηση φόρου 4% 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) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 
4.619,10 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 
 

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

Α)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
Β)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
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Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι, ο Ανάδοχος  είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
Δ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 

4.  Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

2.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 
       Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
3.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 
      Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
4.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 
     Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
5.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ 
      Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
6.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 ,10439 ΑΘΗΝΑ 
      Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 έχει την δυνατότητα  εκτέλεσης των εργασιών και απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακο, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία και κατόπιν  συνεννόησης.   

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.   

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. 

Ε. 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. 

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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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 Δίκαιο 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

του  Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

  

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΛΙΑΚΗΣ   

 


