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ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Α.Δ.Α.:
Αρ. Πρωτ/λου: 89095/70

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ
Σακτικήσ ςυντήρηςησ ςυςτήματοσ πυραςφάλειασ, κτιρίου Εθν. Αντιςτάςεωσ 1, ςτον Πειραιά, για ένα (1) έτοσ.
τον Πειραιά, ςιμερα τθν 03.08.2011, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι:

1. το Ν.Α.Σ., που εδρεφει επί τθσ οδοφ Εκν. Αντίςταςθσ 1 ςτον Πειραιά και εκπροςωπείται νόμιμα, για το
παρόν ςυμφωνθτικό, από τον Πρόεδρο Δ/ΝΑΣ κ. ΦΩΣΙΟΤ ΧΡΗΣΟ, καλοφμενο χάριν ςυντομίασ
«εργοδότθσ»

2. θ εταιρεία ΣΑΚΗ ΖΑΡΙΦΟΠΟΤΛΟ Α.Ε., οδόσ Δωδεκανιςου 14 Αλςοφπολθ Ν. Ιωνίασ, νομίμωσ
εκπροςωποφμενθ από τον Πρόεδρο Δ και Δ/ντα φμβουλο κ. Ζαριφόπουλο Σάκθ, καλοφμενο χάριν
ςυντομίασ «ςυντθρθτισ»
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (εργοδότθσ), ζχοντασ υπόψθ του τθν από 24-06-2011 προςφορά, ανακζτει ςτο
δεφτερο τθν τακτικι ςυντιρθςθ κι επίβλεψθ του ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ του κτιρίου ΝΑΣ, επί τθσ οδοφ Εκν.
Αντιςτάςεωσ 1, ςτον Πειραιά, για ζνα (1) ζτοσ, δθλ. από 01-06-2011 ζωσ 31-05-2012, ςφμφωνα με τα παρακάτω:

Α. ΕΡΓΑΙΕ
A1

Εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ

Αναλυτικά το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ περιλαμβάνει τζςςερισ (4) επιςκζψεισ το χρόνο ανά 3μθνο, από
ειδικευμζνο ςυνεργείο και ςυνίςταται ςτα κατωτζρω:
1. Σρεισ (3) επιςκζψεισ, που κάκε μία περιλαμβάνει ζλεγχο των ςτοιχείων του Κεντρικοφ πίνακα, ρυκμίςεισ
βαλβίδων τροφοδοςίασ, αυτομάτου φορτιςτοφ, ζλεγχο καλισ λειτουργίασ ανιχνευτικϊν κυκλωμάτων και
ςυναγερμϊν, θχθτικϊν οργάνων κ.λ.π κακϊσ και ενεργοποίθςθσ κάκε ηϊνθσ χωριςτά.
2. Μία (1) επίςκεψθ που εκτόσ των ανωτζρω περιλαμβάνει αποξιλωςθ, κακαριςμό και ζλεγχο καλισ
λειτουργίασ όλων των ανιχνευτϊν.
3. ε όλεσ τισ ανωτζρω επιςκζψεισ κα γίνεται και ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των εξαρτθμάτων ενεργοποίθςθσ,
ελζγχου πιζςεωσ των φιαλϊν κακϊσ επίςθσ και των ςωλθνϊςεων και ακροφυςίων των ςυςτθμάτων
πυρόςβεςθσ.
Α2

Επζμβαςθ για άρςθ βλάβθσ

Εντόσ 24ωρου από τθν κλιςθ για βλάβθ και για τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ. τα ςυςτιματα που είναι
ςυνδεδεμζνα με το Κζντρο Λιψθσ υναγερμοφ «ΕΡΜΗ» είναι δυνατι, για τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ, θ τθλεφωνικι
κάλυψθ με τεχνικό ON CALL μζχρι και τισ 22.00 μμ.
Α3

Ανταλλακτικά

Η εταιρεία διακζτει πλιρθ παρακατακικθ ανταλλακτικϊν. Για τθν προςκικθ, αντικατάςταςθ ι επιςκευι
ςυςκευϊν του ςυςτιματοσ θ χρζωςθ κα γίνεται κατόπιν ςυμφωνίασ.

Β. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Σεχνικι Τπθρεςία για το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ.
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται με τθν παρουςία του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ Επιςταςίασ του
κτιρίου, εφόςον αυτό είναι εφικτό. Εάν θ παρουςία του αρμοδίου υπαλλιλου δεν είναι δυνατι, θ ςυντιρθςθ κα
γίνεται χωρίσ αυτόν.
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Μετά το πζρασ τθσ ςυντιρθςθσ κα εκδίδεται Δελτίο Σεχνικισ Εξυπθρζτθςθσ και εργαςιϊν, το οποίο κα
υπογράφεται από τον ςυντθρθτι τθσ εταιρείασ και τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Επιςταςίασ του κτιρίου. (Ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Επιςταςίασ του κτιρίου δεν κα είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ
ςυντιρθςθσ για τισ οποίεσ ο μόνοσ υπεφκυνοσ κα είναι ο ςυντθρθτισ του ςυςτιματοσ).
Θα τθρείται επίςθσ πλθςίον του Κεντρικοφ Πίνακα Πυρανίχνευςθσ «Βιβλίο Εργαςιϊν» ςτο οποίο κα
αναφζρονται οι εργαςίεσ που κάκε φορά εκτελοφνται ςτο ςφςτθμα μαηί με τθν θμερομθνία, ϊρα και υπογραφι
του εκπροςϊπου ςυντθρθτι τθσ εταιρείασ.
Ο ςυντθρθτισ είναι υπεφκυνοσ να προςκομίηει ζγκαιρα τισ απαιτοφμενεσ βεβαιϊςεισ, υπογεγραμμζνεσ από
Διπλ. Μθχανικό του ςυντθρθτι, για τθν ανανζωςθ κι ζκδοςθ των κατά Νόμο πιςτοποιθτικϊν τθσ Πυροςβεςτικισ
Τπθρεςίασ.
Ακόμα, Διπλ. Μθχανικόσ του ςυντθρθτι κα ςυμπλθρϊνει και κα υπογράφει το Βιβλίο Πυροπροςταςίασ του
κτιρίου.
τισ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ περιλαμβάνεται θ διευκόλυνςθ ειςόδου του ςυντθρθτι τθσ εταιρείασ ς'
όλουσ τουσ προςτατευόμενουσ από το ςφςτθμα χϊρουσ.
Η ςυντιρθςθ καλφπτει:
 Σο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ
 Σο ςφςτθμα αυτόματθσ κατάςβεςθσ CO2
 Σο ςφςτθμα αυτόματθσ κατάςβεςθσ FM200
 Σο χειροκίνθτο ςφςτθμα αναγγελίασ πυρκαγιάσ

Γ.

ΔΑΠΑΝΗ

Η ετιςια δαπάνθ ςυντιρθςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των: 2.756,00 € (Δφο χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα ζξι
ΕΤΡΩ). Σο ανωτζρω ποςό επιβαρφνεται με τον αναλογοφντα ΦΠΑ και καταβάλλεται ςε τζςςερισ ιςόποςεσ δόςεισ
ανά τρίμθνο δεδουλευμζνα δθλ. ςτο τζλοσ κάκε τριμινου και μετά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν του
τριμινου αυτοφ κα υπόκειται δε ςε κάκε νόμιμθ κράτθςθ προβλεπόμενθ από τισ κείμενεσ διατάξεισ.
τθν παραπάνω δαπάνθ, δεν περιλαμβάνεται θ αναγόμωςθ των φιαλϊν. Εάν και εφ' όςον απαιτείται θ
αναγόμωςθ των φιαλϊν, θ δαπάνθ κα κακορίηεται κατόπιν ειδικισ ςυμφωνίασ. Η ανωτζρω δαπάνθ δεν καλφπτει
επεμβάςεισ που κα απαιτθκοφν για τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, οι οποίεσ κα χρεϊνονται κατόπιν
ςυμφωνίασ.

Δ. ΕΤΘΤΝΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία κατά τθν εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ, ευκφνεται ςυμβατικά, μόνο
για τισ κετικζσ ηθμιζσ του πελάτθ ι τρίτων, που κα προζλκουν αποκλειςτικά από υπαίτια αντιςυμβατικι
ςυμπεριφορά, μζχρι ανϊτατο όριο όπωσ αυτό ορίηεται ςτον υπ’ αρικμόν ΑΣΕ 10717787 ςυμβόλαιο Γενικισ
Αςτικισ Ευκφνθσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ GENERALI. υγκεκριμζνα ςτο ςυμβόλαιο αυτό ορίηονται:
(α) Αςτικισ Ευκφνθσ Προϊόντοσ, μζχρι του ποςοφ Ευρώ 50.000 ανά γεγονόσ υλικισ ηθμίασ/ςωματικισ βλάβθσ
με ανϊτατο όριο ευκφνθσ ποςοφ Ευρώ 100.000.
(β) Γενικι Αςτικι Ευκφνθ προσ τρίτουσ μζχρι του ποςοφ Ευρώ 75.000 ανά γεγονόσ υλικισ ηθμίασ/ςωματικισ
βλάβθσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ ι / και ςυντιρθςθσ με ανϊτατο όριο ευκφνθσ το ποςό των
Ευρώ 225.000.

Ε. ΙΧΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ
Από 01/06/2011 ζωσ 31/05/2012
Σο ςυμφωνθτικό ανανεϊνεται αυτόματα για το επόμενο ζτοσ, αντί δαπάνθσ προςαυξθμζνθσ, βάςει του
επιςιμου τιμαρίκμου, εκτόσ αν υπάρξει γραπτι ειδοποίθςθ για τθν διακοπι τθσ ςυμβάςεωσ.
Για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν πιςτι τιρθςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ ο
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ςυντθρθτισ κατζκεςε ςτο ΝΑΣ τθν με αρ. 1545771 εγγυθτικι επιςτολι ΣΜΕΔΕ, 276,00 €.
Κάκε αςάφεια για τθν ερμθνεία ι εφαρμογι του παρόντοσ ερμθνεφεται υπζρ του Σαμείου.
Σο παρόν ςυμφωνθτικό ςυντάχκθκε και ζλαβε κάκε ζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ από ζνα αντίτυπο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εργοδότθσ

Ο υντθρθτισ

ΧΡΗΣΟ ΦΩΣΙΟΤ

ΣΑΚΗ ΖΑΡΙΦΟΠΟΤΛΟ
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