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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. 

Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 (  ΑΘΗΝΑ), ΟΠΩΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015,   ημέρα Παρασκευή,  μεταξύ των πιο κάτω  
συμβαλλομένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
(Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ΔΟΥ: 
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής 
θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 
 
Β) Αφετέρου του κ.  ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗ(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ), που 
εδρεύει  στην Αθήνα, επί της οδού *****  ** , ***** , Τηλ: *** ******* - *** ******* – *** 
*******  , Fax: ***  *******  ,  με Α.Δ.Τ. ** ****** &  Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. 
**΄******  (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, λαμβάνοντας  υπόψη τα κάτωθι: 
 

I. Το αίτημα:  
   Την απόφαση επί του  14ου θέματος της υπ’ αριθμ. 352ης/18.06.2015 συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του   Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ : ΩΝΦΔΟΡΕ1-1 Ο8 –ΑΔΑΜ  Πρωτογενούς Αιτήματος : 
15REQ002863946) 

II.   Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:  
 Την υπ’ αρ. 367 με αρ. πρωτ. 44414/19.06.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

των Τομέων Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. ποσού 73.800 € σε βάρος της 
πίστωσης του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ  Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., οικ. έτους 2015 στον 
ΚΑΕ: 0829.000 (Α.Δ.Α.: 71Ν8ΟΡΕ1-4ΦΓ -  Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ002864049)  

III. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 221722/23.06.2015  /Νο 9/2015 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α 
(Α.Δ.Α.:6ΥΞΩΟΡΕ1-ΝΧ8),  που αφορά στην προκήρυξη  πρόχειρου διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς του 
αρχειακού – γραφειακού υλικού, ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και 
μηχανογραφικού εξοπλισμού από το κτήριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των  
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα 
στο νέο κτήριο επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα (ΑΔΑΜ: 
15PROC002891165) 

IV. Την πρόταση κατακύρωσης που πραγματοποίησε η επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισμών 
του Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε νόμιμα, με την απόφαση επί του 5ου θέματος της υπ’ 
αριθμ. 302/07.08.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο διαγωνισμός αυτός 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26.06.2015. Η εν λόγω Επιτροπή πρότεινε την 
κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού στη δεύτερη των συμβαλλομένων, η οποία  διά 
του νομίμου εκπροσώπου της, προσέφερε το ποσό των 45.000 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 
23% (10.350,00 ευρώ), σύνολο 55.350,00  ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
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V. Την απόφαση επί του 1ου θέματος της υπ’ αρ. 356ης/07.07.2015 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο 
την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των 
συμβαλλομένων αντί του ποσού των 45.000 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23%, με τους 
όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού αυτού (ΑΔΑ: 
7ΓΛΚΟΡΕ1-14Χ )  
 

στην επιχείρηση  ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ  (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ)  και 
αυτή αναλαμβάνει το έργο της μεταφοράς,  από το κτήριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες 
των  Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα 
στο νέο κτήριο επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, του αρχειακού – γραφειακού 
υλικού του αντίστοιχου ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού,  
η τοποθέτηση αυτού στους χώρους του νέου κτηρίου καθώς και  η συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού που βρίσκεται ήδη στο νέο κτήριο και η τοποθέτησή του  ως περιγράφεται 
κατωτέρω: 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Στα πλαίσια της μετεγκατάστασης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων 

Μηχανικών & Ε.Δ.Ε  από το κτήριο που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 
στην Αθήνα, στο νέο κτήριο επί της οδού  Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα  απαιτούνται  
εργασίες μεταφοράς αρχειακού – γραφειακού υλικού καθώς και η  μεταφορά του αντίστοιχου 
ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, η τοποθέτηση αυτού 
στους χώρους του νέου κτηρίου και  η συναρμολόγηση του εξοπλισμού που βρίσκεται ήδη 
στο νέο κτήριο και η τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα το έργο θα περιλαμβάνει: 

 Συσκευασία αρχείων στους ορόφους (από ισόγειο έως πέμπτο), προσωπικών 
αντικειμένων, γραφικής ύλης κ.λ.π.  

 Αποσυναρμολόγηση επίπλων, όπου απαιτείται 

 Μεταφορά όλων των επίπλων, των αρχείων και λοιπού εξοπλισμού 
(ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού, μηχανογραφικού κ.α.) 

 Μεταφορά χρηματοκιβωτίων 

 Συναρμολόγηση επίπλων 

 Συναρμολόγηση επίπλων που βρίσκονται ήδη στο νέο κτήριο 

 Αρχειοθέτηση 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( Από το κτήριο επί της ιδού 

Κολοκοτρώνη 4 στο νέο κτήριο επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα) 
1) 86 γραφεία εργασίας 

2) 14 τεμάχια γκισέ διαστάσεων 120Χ80Χ72 

3) 58 καθίσματα εργασίας 

4) 26 καθίσματα συνεργασίας 
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5) 3 πολυθρόνες 

6) 8 καθίσματα αναμονής μονά 

7) 2 καθίσματα αναμονής διπλά 

8) 9 καθίσματα αναμονής τριπλά 

9) 1 κάθισμα αναμονής τετραπλό 

10) 70 συρταριέρες 

11) 68 ντουλάπες ψηλές διαφόρων διαστάσεων (80Χ40Χ200, 82Χ42Χ200, 90Χ42Χ180 
κ.λ.π.) 

12) 67 ερμάρια διαφόρων διαστάσεων (82Χ42Χ76, 80Χ43Χ80, 42Χ42Χ110 κ.λ.π.) 

13) 6 ραφιέρες διαφόρων διαστάσεων (75Χ36Χ155, 70Χ40Χ71 κ.λ.π.) 

14) 1 τραπέζι διαστάσεων 120( διάμετρος) Χ 73 

15) 3 τραπεζάκια επισκεπτών διαστάσεων 60Χ60Χ43 

16) 4 κινητά διαχωριστικά γραφείων 

17) 2 χρηματοκιβώτια 

18) 150 υπολογιστές και αντίστοιχα οθόνες, πληκτρολόγια και εκτυπωτές 

19) το περιεχόμενο του computer room που ενδεικτικά περιλαμβάνει : 

6 servers  (H/Y, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι), 
1 κουτί external HDD 
2 κρουστικοί εκτυπωτές, 
1 laser εκτυπωτής Α3  
1 modem 
2 δίφυλλες ντουλάπες 
4 τραπέζια 
2 καρέκλες 

 
καθώς και τυχόν ότι άλλο υποδειχθεί από την Υπηρεσία όπως ωρογράφος παρουσιών, 
μηχανήματα προτεραιότητας, φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές fax, ψυγεία, 
ψύκτες κ.α. 
 
Κατά προτεραιότητα θα μεταφερθούν πρώτα οι servers και τα λοιπά μηχανήματα του 
computer room, καθώς και όλος ο δικτυακός εξοπλισμός. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ. ( επί της οδού Π. Π. 
Γερμανού 3-5, στην Αθήνα) 

 19 γραφεία εργασίας  
 6 τεμ. γκισέ  
 41 καθίσματα εργασίας 
 51 καθίσματα συνεργασίας 
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 2 τετραπλά καθίσματα αναμονής 
 21 συρταριέρες 
 30 ντουλάπες ψηλές 
 33 ντουλάπες χαμηλές 
 2 καθίσματα συσκέψεων 
 4 κινητά διαχωριστικά γραφείου 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Καθ  ́όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
 Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με την  αρμόδια υπηρεσία 
(Τροχαία), ώστε να μην αντιμετωπισθούν προβλήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας, κατά 
την φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των  υλικών και να μεριμνήσει για την έκδοση 
όποιων αδειών χρειαστούν. 
 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε.  απαιτείται η διαδικασία συσκευασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης και ταξινόμησης 
κινητού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπών ειδών.  
Πριν την έναρξη των εργασιών μεταφοράς και συγκεκριμένα πριν τη φόρτωση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συσκευάσει κατάλληλα, όλα τα προς μεταφορά είδη, ως εξής:  
 Τα γραφεία, τα καθίσματα, τα έπιπλα με τζάμι, οι φοριαμοί και λοιπά ευαίσθητα έπιπλα θα 
περιτυλιχθούν και θα αμπαλαριστούν με ειδικό αφρολέξ. Για τα ογκώδη είδη θα γίνει πρώτα 
αποσυναρμολόγηση, προκειμένου αυτά στη συνέχεια να αμπαλαριστούν και να 
συσκευαστούν.  
 Οι ντουλάπες, οι συρταριέρες και οι φοριαμοί εμπεριέχουν αρχειακό και λοιπό υλικό (όπως 
φάκελοι, βιβλία κλπ) που περιλαμβάνεται στο έργο της μεταφοράς.  
 Η εκκένωση του ανωτέρω υλικού από τις ντουλάπες, συρταριέρες, φοριαμοί κλπ, όπου 
είναι αποθηκευμένο, θα γίνει από το συνεργείο του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη και τις 
οδηγίες υπευθύνων Υπαλλήλων της Υπηρεσίας. Το αναφερόμενο υλικό της Υπηρεσίας, πριν 
μεταφερθεί, θα τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια και ειδικούς σάκους που θα έχει προμηθευτεί ο 
Ανάδοχος, πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις Οδηγίες των ορισθέντων υπαλλήλων. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να βάλει ειδική σήμανση, σε όλα τα 
μεταφερόμενα, προς το νέο κτήριο είδη.  
 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα μηχανήματα, τα οποία θα πρέπει να 
συσκευαστούν με ειδικό υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη ή αφρολέξ), για αποφυγή 
κραδασμών. 
 Μετά το πέρας της συσκευασίας, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στη φόρτωση των ειδών που 
θα υποδεικνύουν κάθε φορά, οι υπεύθυνοι ορισθέντες Υπάλληλοι της Υπηρεσίας.  
 Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση των ειδών στο συγκεκριμένο φορτηγό 
αυτοκίνητο, θα γίνει η μεταφορά στον τόπο εκφόρτωσης.  

 
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 Όταν το φορτίο φθάσει στον τόπο της εκφόρτωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις 
παρακάτω εργασίες:  
 Στην εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα πραγματοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις 
οδηγίες των ορισθέντων υπευθύνων Υπαλλήλων.  
 Μετά την εκφόρτωση, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει τα συσκευασμένα είδη στους ορόφους του 
προς εγκατάσταση κτηρίου, που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και στους 
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συγκεκριμένους χώρους (γραφεία) ή αποθήκες αρχείων. Εάν οι εργασίες αυτές 
πραγματοποιηθούν κατά τις νυκτερινές ώρες, ο μεταφερόμενος εξοπλισμός καθώς και το 
υλικό, θα τοποθετούνται στο ισόγειο του κτηρίου, απ’ όπου την επόμενη ημέρα και  
παρουσία των υπευθύνων Υπαλλήλων, θα γίνει από τον Ανάδοχο η μεταφορά σε 
συγκεκριμένους χώρους (γραφεία) ή αποθήκες αρχείων, η αποσυσκευασία των ειδών και η 
επανασυναρμολόγηση, όπου απαιτείται, των αποσυναρμολογημένων ειδών 
  Στη συνέχεια και αφού πραγματοποιηθούν οι προηγούμενες εργασίες (αποσυσκευασία, 
επανασυναρμολόγηση) θα γίνει η τελική τοποθέτηση – αρχειοθέτηση από τον Ανάδοχο όλων 
των ειδών (εξοπλισμού κλπ), στους χώρους των γραφείων ή στις αίθουσες αρχειοθέτησης που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των Υπευθύνων υπαλλήλων.  
 Τα υλικά συσκευασίας θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους στο προαύλιο του κτηρίου 
και θα πρέπει να γίνεται η αποκομιδή τους, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.  
 Περιλαμβάνονται στις εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος, η αποσυναρμολόγηση, 
συναρμολόγηση και τοποθέτηση των ειδών (γραφεία, καθίσματα, βιβλιοθήκες κ.λ.π.), που 
υπάρχουν στο νέο κτήριο (επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα), τα οποία θα 
μεταφερθούν εντός των χώρων του κτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες  των υπευθύνων 
Υπαλλήλων 
 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες που ενδεικτικά αναφέρονται βαρύνουν τον Ανάδοχο, καθώς και 
όσες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.  
 
 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Ως ημερομηνία 
έναρξης της σύμβασης ορίζεται η Παρασκευή 10.07.2015 
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα επιβληθεί ρήτρα 1.000 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία θα 
παρακρατηθεί από την πληρωμή αυτού. Η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 
πέντε  (5) 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.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

I. Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο μεταφοράς αρχειακού – γραφειακού υλικού, του 
αντίστοιχου ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, από 
το κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 (Αθήνα) στο νέο κτήριο επί της οδού Π. Π. 
Γερμανού 3-5 (Αθήνα), καθώς και την συναρμολόγηση του εξοπλισμού που 
βρίσκεται ήδη στο νέο κτήριο και την τοποθέτηση των ανωτέρω  στους χώρους του 
νέου κτηρίου ανέρχεται συνολικώς στο ποσό των 45.000 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% 
(10.350,00 ευρώ), σύνολο 55.350,00  ευρώ.  

 
II. Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η πληρωμή θα γίνεται 

μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από την 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του 
Αναδόχου &  ο Ανάδοχος έχει  προσκομίσει στον Τομέα, τα εξής: 

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

III. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 
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 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 
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 Δημοσίων 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 κάθε τιμολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Εργοδότη (Ταμείο). 

 
IV. 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. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

I. Ο ανάδοχος λόγω τραπεζικής αργίας (ΦΕΚ65Α/28.06.15)  κατέθεσε  το υπ’ αριθμ. 
651436/09.07.2015  Γραμμάτιο είσπραξης των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε, ποσού 
2.250,00 €,  ως  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίσου με το 5%  της συνολικής 
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί 
στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονομική 
εκκρεμότητα με τον Εργοδότη. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

II. Οι εργασίες του αναδόχου που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση 
καλύπτονται ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σύμφωνα με το υπ  ́ αριθμ  
30411095 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Έργου,  με ημερομηνία υπογραφής  την 09.07.2015 .  
Το ασφαλιστήριο αφορά στην κάλυψη αστικής ευθύνης του αναδόχου, για ζημιές που 
τυχόν προξενηθούν σε τρίτους, από αμέλεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, 
στο έργο  και έχει  
- Ανώτατο όριο αποζημίωσης  1.000.000 €   

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημιάς ή 
απώλειας μεταφερόμενου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση του υλικού 
στην πρότερα κατάσταση ή στην αντικατάσταση με νέο ισοδύναμο ή καλύτερο είδος. 
Ρητά τονίζεται ότι κάθε προξενηθείσα βλάβη σε δάπεδα, τοιχοποιία κ.λ.π. κατά την 
μεταφορά, το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο μεταφοράς.  

 
Η σύναψη της ανωτέρω ασφαλιστικής συμβάσεως δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την ασφαλιστική εταιρεία ευθύνη του για αποζημίωση 
του Ταμείου και κάθε τρίτου από τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή των παρ’ αυτού 
χρησιμοποιούμενων προστηθέντων και υπαλλήλων, που προκάλεσαν ζημία ή βλάβη της 
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υγείας ή και θανάτωση ακόμη οποιουδήποτε ανθρώπου κατά την εκτέλεση της 
συμβάσεως. 

 
5. ΕΥΘΥΝΗ  / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Ο Ανάδοχος διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα 

για την εκτέλεση των έργου της σύμβασης. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται με 

τον Εργοδότη και να συμμορφώνεται με τις τυχόν παρατηρήσεις του, χωρίς να 
δικαιούται να υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή χρησιμοποιήσει κλπ άλλον (υπεργολάβο) 
στην εκτέλεση του έργου. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 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.  

 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το υπαλληλικό του προσωπικό, όσον 
αφορά τις αμοιβές, τις τυχόν εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα τυχόν 
επιδόματα αδείας και ουδεμία σχέση δεν θα δημιουργείται μεταξύ του προσωπικού 
αυτού του Αναδόχου και του Ε.Τ.Α.Α. 

 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. 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο 
προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.  

  Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 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.  

 Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνος να αποζημιώσει το 
Ε.Τ.Α.Α. για κάθε ζημιά που αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αμελείας του Αναδόχου ή 
των προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας συμβάσεως 
υποχρεώσεών του, ευθυνόμενου επίσης σε αποζημίωση του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε αμέλεια 
αυτού ή των προσώπων που χρησιμοποιεί.  
 

 Εμπιστευτικότητα Ο ανάδοχος του έργου θα χειριστεί το προς μεταφορά υλικό με 
πλήρη εμπιστευτικότητα και θα τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα στοιχεία που θα 
έρθουν σε γνώση του στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
και δεσμεύει αυτόν και μετά το πέρας του Έργου. Θα διαθέτει και θα αναφέρει τις 
σχετικές διαδικασίες και τεχνικές με τις οποίες σκοπεύει να διασφαλίσει την 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Θα κρατάει μυστική κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν θα  
αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ θα επιβάλλει αυτήν την 
υποχρέωση και στο προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή πληροφοριών ή δεδομένων της Υπηρεσίας που 
αποδεδειγμένα οφείλεται σε αυτόν, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων το Ταμείο  
δύναται να προβεί στη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα αυτού. 

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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I. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση για παραβίαση 
εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύμβαση 
αυτή, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή 
αποθετική ζημία του.  

II. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης 
φύσεως σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί 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.   

III. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης 

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και 
δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, 
που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής και 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 λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
ειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).   

 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 Δικαστήρια 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 ο Ανάδοχος και δύο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο 
συμβάσεων του τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
           
            ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                                                                                              
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
                                             
      
       ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 


