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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Αρ. Πρωτ.  49470/27-4-2012 
Α.∆.Α. :  Β464ΟΡΕ1-4Κ2 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ (Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα                
Τ.Κ. 105 61  5ος όροφος Γραφείο 10-11)  
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2012  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ  ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 56.000 € ΠΛΕΟΝ  ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -                            
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα ∆.Σ. 
9 Μαΐου 2012 Τετάρτη 11.00 π.µ. 

    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Έως 56.000 € πλέον ΦΠΑ  Χαµηλότερη τιµή 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) των εγκυκλίων ΦΓεν/οικ.1269/3-3-98, Φ80000/29207/5472/20-12-06 και                        
Φ1/8/οικ.4280/15-10-99 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)  
β) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ 1-2-1995 τA)  ''Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων''.  
γ) του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/ 10-7-2007 τA)  « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) 
δ) την απόφαση  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  88ου θέµατος της 178 ης / 26-4-2012             

Συνεδρίασης του και τέλος 
ε) την απόφαση δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 33542/10-4-2012, Α.∆.Α. Β4ΩΓΟΡΕ1-Π65,                

για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου 
Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη 
<< ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>>, που καταχωρήθηκε µε α/α 130/10-4-2012, στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο, µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την  
χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: 
 
  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ». 

 

1.  ΕΙ∆ΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για έργο που αφορά καθαρισµό κτιρίου, µε διάρκεια ενός έτους.  Οι απαιτήσεις  καθαρισµού   
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης αυτής. 
 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν, όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής -  συνεταιρισµοί – ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3µελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, που 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης /30-6-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. στα 
κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του ∆.Σ.  
στις 9 Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ.   
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν 
λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγισθούν.     
Η προϋπολογιζόµενη  ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 56.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον του ΦΠΑ. 
Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται, όλες οι εργασίες που απαιτούνται και βαρύνουν µόνο 
το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές εκείνων που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, θα υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο και θα επιδίδονται στην επιτροπή την ηµέρα και ώρα που θα γίνεται ο διαγωνισµός, πέραν της 
οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 
Οι προσφορές  αποσφραγίζονται  από την επιτροπή  διενέργειας  του διαγωνισµού  αυτού,  
στις  9 Μαΐου 2012 και ώρα 11.00 π.µ.  στον  τόπο διενέργειας  του διαγωνισµού αυτού, όπου δικαιούται  
να παρίσταται  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  του κάθε  συµµετέχοντος. 
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 
2. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, την ένδειξη  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος 
( πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Η οικονοµική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφηµένη και θα έχει συνταχθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.                           
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
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απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
• Προσφορά για µέρος της ανάθεσης του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται επίσης ως 
απαράδεκτη. 
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό, (150) ηµερολογιακές 
ηµέρες  από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν 
να παρατείνουν την προσφορά τους.  
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ  Α. 150/07) , ανάλογα µε τη κατηγορία που 
εµπίπτει ο καθένας και συγκεκριµένα: 
- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   
- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 
- Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 
- Συνεταιρισµοί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 
- Ενώσεις προµηθευτών: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

5.2  Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µπορούν να υποβάλουν µε τη προσφορά τους 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆. 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφια β και γ. 
Σε αυτή τη περίπτωση, ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 
υποχρεωµένος εντός 20 ηµερών από τη κοινοποίηση σαυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, µε 
βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της 
παραγράφου 5.1 του άρθρου αυτού της προκήρυξης, προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού.   

5.3 Η µη υποβολή  των δικαιολογητικών όπως αυτά προαναφέρθηκαν,  συνιστά  λόγο αποκλεισµού  
από το διαγωνισµό.  

5.4 Για τις ενώσεις  προµηθευτών  ισχύουν  πλέον των ανωτέρω  και τα  αναγραφόµενα  στο  άρθρο 
7 του Π.∆.  118/07.  

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 68 του ν. 3863/10 και να είναι σύµφωνες 
µε την εργατική νοµοθεσία.  
Oι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους να αναφέρουν εκτός των άλλων τα 
εξής: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των 
εργαζοµένων.   
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο και ανά ώρα εργασίας. 
 
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν και να αναφέρουν σαφώς, εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, το κόστος των αναλώσιµων, το  εργολαβικό τους 
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κέρδος και τις νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν 
στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

• Η τιµή θα πρέπει να δοθεί σε ΕΥΡΩ για  το σύνολο του έργου. 

• Προσφορές που δεν δίνουν τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή 
που δίνουν τιµή µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•  Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε 
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το έργο, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι 
περιλαµβάνεται στη  προσφερόµενη τιµή. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται  τιµή 
για όλο το έργο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

• Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τη τιµή  για το σύνολο του έργου που 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄.  

• Παράλειψη αναφοράς ζητούµενης τιµής αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
• Η  τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
• Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο,  θα υπολογιστούν  στο καθαρό  προ ΦΠΑ  ποσό, 

µε  ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο  στο ποσό των κρατήσεων  του ΜΤΠΥ. Επίσης  
θα παρακρατηθεί  φόρος  σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ  ποσό. 

 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα κινηθεί ως εξής: 
Κατ΄ αρχήν θα αποσφραγίσει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και 

µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Επίσης µονογράφει τους φακέλους των οικονοµικών 
προσφορών. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, µόνο εκείνων 
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη  
διακήρυξη δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές επιστρέφονται,  µαζί µε τους σφραγισµένους 
φακέλους των οικονοµικών προσφορών που περιείχαν.  

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις  9 Μαΐου 
2012, στον ίδιο τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της  χαµηλότερης τιµής.   
Η πρόταση της επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού στον 

µειοδότη, προϋποθέτει τη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 5 αυτής της προκήρυξης, σε ότι 
αφορά τα δικαιολογητικά του.   
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο µπορεί επίσης να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, αν κατά την άποψη του οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι 
ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
 9.1 Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη 
παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας (ετήσια )  χωρίς το ΦΠΑ, Υ.∆. του 
1599/86  µε τα ονόµατα των εργαζοµένων του,  που θα απασχολήσει  στο παρόν έργο, στην οποία επίσης 
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θα δηλώνει ότι τα ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού του  από την οικεία 
επιθεώρηση εργασίας, καθώς  και τα δικαιολογητικά  για την εκπροσώπηση του. 

9.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 
9.3 Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εντός 10 ηµερών να υπογράψει 

την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   
 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 Ο  Ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ  
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθµό της εγγύησης. 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον ΑΦΜ. 
• Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τον τίτλο του προς ανάθεση έργου.  
• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης  
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι  

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης . 

  Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από 
αναγνωρισµένες Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Η εγγυητική θα επιστραφεί στον εργολάβο µετά τη λήξη της σύµβασης. 
  

11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

11.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 

11.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τα καθήκοντα του  ή   
παραβεί  τους  όρους  της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 

11.3 Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω            
κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε από τους υπολοίπους  που είχαν λάβει µέρος 
στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07 . Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και 
στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί το νέο έργο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα   
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται µε 

τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη 
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του έργου, η 
οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 

12. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

• Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του διαγωνισµού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε µήνα µετά την 
παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και 
εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο δικαιούχος 
θα  υπόκειται   σε κρατήσεις, 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο 2,4 % επί του 3% ή ενδεχοµένως σε 
άλλες εάν αυτές θεσµοθετηθούν στην διάρκεια της σύµβασης. 

• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   
   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται προσπάθεια 
συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών. 
 

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την υποχρέωση, να εκτελεί µε δική  του αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη, 
υλικά και προσωπικό, το έργο   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ». 

• Ο Ανάδοχος  έχει υποχρέωση  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής 
νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κατώτερες  των προβλεποµένων   από  την οικεία ( κλαδική ) Σ.Σ.Ε.  τήρηση  του νοµίµου ωραρίου, της 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης 
του επαγγελµατικού κινδύνου.  
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Σε περίπτωση δε που  διαπιστωθεί  παράβαση  του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η  σύµβαση  
µε τον Ανάδοχο  και θα απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.  

• Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωµα να υποκαταστήσει εαυτόν στην εκτέλεση του έργου, που θα 
αναλάβει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

• Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη 
των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την 
παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, 
όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι 
ασφαλιστικές τους εισφορές. 

• Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή 
παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών. Επίσης, τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις 
ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

Η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί 
υποχρεωτικά: 

α) στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, 
τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για τρία (3) χρόνια. 

• Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης 
προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

• Ο εργολάβος κατά την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει  στο Ταµείο Υ.∆. του 1599/86  µε τα 
ονόµατα των εργαζοµένων του,  που θα απασχολήσει  στο παρόν έργο,  και θα  δηλώνει ότι τα ασφαλίζει 
στο Ι.Κ.Α.  Επίσης θα υποβάλει αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού του,  από την οικεία επιθεώρηση 
εργασίας.   

• Ο εργολάβος θα ενηµερώνει έγκαιρα το Ταµείο, για οποιαδήποτε αλλαγή στο πιο πάνω 
προσωπικό, προσκοµίζοντας επίσης τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
κάλυψη των νέων υπαλλήλων του. 

• Το  Ε.Τ.Α.Α.  δεν έχει, ούτε θα  µπορούσε να αποκτήσει κάποια  εργασιακή ή άλλης φύσεως 
σχέση, µε το προσωπικό που  θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
και ούτε  αναλαµβάνει κάποια υποχρέωση για τη πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών 
ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, διότι αυτές οι  δαπάνες και οι υποχρεώσεις θα 
βαρύνουν αποκλειστικά  τον εργολάβο. 

• Οι εργαζόµενοι στο συνεργείο καθαρισµού θα εκτελούν το έργο, υπό την επίβλεψη και ευθύνη του 
ίδιου του εργολάβου, ο οποίος θα είναι και ο εργοδότης τους.  

• Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει, κατά ατυχηµάτων, το εργατικό προσωπικό που 
θα εκτελεί το έργο. Η ασφάλιση του προσωπικού θα καλύπτεται από  τις καταβαλλόµενες στο Ι.Κ.Α.  
εισφορές του εργολάβου.   Όλες ανεξάρτητα οι δαπάνες µισθοδοσίας, αποζηµίωσης, ασφάλισης, κίνησης 
κλπ των υπαλλήλων του Αναδόχου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο (Ανάδοχο), του οποίου είναι 
υπάλληλοι.                                                            

• Γίνεται  ρητή µνεία, ότι ο εργοδότης δεν θα βαρύνεται µε καµία απολύτως αµοιβή, αποζηµίωση, 
δαπάνη, φόρο κλπ. του προσωπικού που θα  χρησιµοποιεί ο  Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου 
καθαρισµού  δεν θα βαρύνεται, ούτε µε οποιαδήποτε ασφάλιση για ατύχηµα (ΙΚΑ κ.λ.π.) ή εισφορά 
οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του παραπάνω προσωπικού, 
οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή εισφορά  θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον  Ανάδοχο, του οποίου 
είναι υπάλληλοι. 

• 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. Η 
υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου, για οποιοδήποτε ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε άλλον 
Οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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• Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωµένος να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να αποτρέπονται ζηµιές 
ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, σαν µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που µπορεί να 
συµβεί. 

• Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος  να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί το έργο, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος, εφ’ όσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
φορείς υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης . 

• Αν σηµειωθούν κρούσµατα παραβάσεων των όρων της σύµβασης, θα καταγγελθεί  η σύµβαση  
µε τον  εργολάβο, ο οποίος  κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

• Οι όροι της προκήρυξης, καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί  µε τον εργολάβο, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων, που υπολογίζονται σαν ενιαίο σύνολο, θα 
έχει σαν αποτέλεσµα τη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την έκπτωση του εργολάβου κατά την 
απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

• Το Ε.Τ.Α.Α.  έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζηµίας, που προξενήθηκε σ αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου, από µεριάς 
του εργολάβου. 

• Ο  εργολάβος  θα πρέπει να φροντίζει, ώστε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό ( 
πανιά καθαριότητας, απολυµαντικά ), να είναι εγκεκριµένα από τον Ε.Ο.Φ. και κατάλληλα για το σκοπό 
που προορίζονται.  

Επίσης τα µέσα καθαρισµού να είναι ξεχωριστά για τους διάφορους χώρους του κτιρίου ( γραφεία 
υπαλλήλων, δάπεδο, χώροι αρχείων, αποχωρητήρια ). 

• Το όλο έργο καθαρισµού θα εκτελείται από τον εργολάβο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις διατάξεις της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα κατά την υποβολή της 
προσφοράς του. 

• Το Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση εργαζόµενου στο συνεργείο 
καθαρισµού, αν διαπιστωθεί ότι το άτοµο αυτό δεν εκτελεί επιµελώς τις υποχρεώσεις του και σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης . 

• Για την ασφάλεια του Ταµείου ή για απώλειες που θα αποδειχθεί ότι διαπράχτηκαν κατά τις ώρες 
εργασίας του συνεργείου, υπεύθυνος σύµφωνα µε Υ.∆. του 1599/86  είναι ο ανάδοχος.    

• Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί καλά, µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή  ή οποιαδήποτε 
καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και  τη φύση του το έργο που του ανατίθεται, διαφορετικά ο 
Εργοδότης µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο 
τον Ανάδοχο. 

• Το προσωπικό καθαρισµού θα ελέγχεται από τον ανάδοχο και από το Ταµείο, το οποίο  θα 
µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί  αλλαγή στον εργαζόµενο εκείνο, που κατά τη 
γνώµη του εργοδότη δεν αποδίδει κατά τη κρίση του τα αναµενόµενα. 

• 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. 

 
• Η ισχύς του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ Αναδόχου και εργοδότη θα είναι ετήσια.  
 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε : 
Α) Την Περιγραφή έργου και των ζητούµενων υπηρεσιών καθαριότητας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Β) Τους Συµπληρωµατικούς γενικούς όρους -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Γ) Τον Κανονισµό Προµηθευτών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»  
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15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται στα γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

Κολοκοτρώνη 4 – ∆/νση 5ος όροφος Γραφείο 10 – 11,  από 8:00  µέχρι 13:30 και στο τηλέφωνο                          
210 37 40 504 -  fax 210 3740 508. Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του  Π.∆. αριθµ. 118/07, που θεωρείται ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 
  Η διακήρυξη του διαγωνισµού αυτού, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α. www.tsmede.eu, ενώ περίληψη της, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 
προγράµµατος «διαύγεια» µε Α.∆.Α. : 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν το καθαρισµό του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  επί της οδού Κολοκοτρώνη 4. 
 Οι  χώροι που θα καθαρίζονται και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται, αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

1. ΣΚΑΛΕΣ 
 
1.1) Το κεντρικό κλιµακοστάσιο από τη πόρτα της κεντρικής εισόδου έως τη πόρτα εισόδου του 5ου ορόφου 
και έως το Υπόγειο, θα καθαρίζεται καθηµερινά.  
1.2) Το δευτερεύον κλιµακοστάσιο από το λεβητοστάσιο στο υπόγειο έως τον 5ο όροφο, θα καθαρίζεται δύο 
φορές το µήνα. 
 
2. ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
 
2.1)  Καθαρισµός κάθε 15 ηµέρες, όλων των τζαµιών, του Ισογείου (ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές), 
ηµιώροφου (ΤΥΜΕ∆Ε), 1ου, 2ου , 3ου , 4ου και 5ου ορόφου. Ειδικά αναφέρουµε ότι κάθε 15 ηµέρες θα 
καθαρίζονται οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των τζαµιών του Ισογείου και στις τρεις προσόψεις του Ταµείου.  
2.2) Καθαρισµός  δύο φορές την εβδοµάδα όλων των τζαµιών των γκισέ και υαλοπετασµάτων σε Ισόγειο 
(ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές ), ηµιώροφο (ΤΥΜΕ∆Ε), 1ο και 2ο όροφο. 
2.3) Καθαρισµός  µία φορά την εβδοµάδα των τζαµιών της  κεντρικής εισόδου του κτιρίου των  εισόδων του 
ΤΥΜΕ∆Ε και των εγγυητικών επιστολών καθώς και των ανεµοφρακτών τους. 
2.4) Καθηµερινός καθαρισµός (σκούπισµα- σφουγγάρισµα) των καµπίνων των ανελκυστήρων και των 
καθρεπτών τους.  
2.5) Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των θυρών των ανελκυστήρων σε κάθε όροφο.  

 
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 468,05 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 36,44 m2  
 
3.1) Καθηµερινός καθαρισµός των w.c. κοινού και εργαζοµένων  
3.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των υπολοίπων χώρων δηλ διαδρόµων και αρχείων 
3.3) Καθηµερινός καθαρισµός του κλιµακοστασίου µεταξύ κεντρικής εισόδου στο ισόγειο έως και το 

υπόγειο, των πλατύσκαλων και του διαδρόµου µπροστά από τις τουαλέτες κοινού και ανάµεσα στις δύο 
δίφυλλες πόρτες δεξιά και αριστερά, του κλιµακοστασίου από το Ισόγειο του ΤΥΜΕ∆Ε έως το Υπόγειο και 
του διαδρόµου µπροστά από τις τουαλέτες των εργαζοµένων στον ΤΥΜΕ∆Ε στο Υπόγειο . 

 
 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 484,89 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 68,64 m2  
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Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του Ισογείου (ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές).  
 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ ( ΤΥΜΕ∆Ε ) 
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 139,12 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 51,86 m2  
 

Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του Ηµιώροφου (ΤΥΜΕ∆Ε). 
 

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 567,40 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
 
6.1) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 1ου  ορόφου. 
6.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των χώρων των αρχείων 
 

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 542,64 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
 
7.1) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 2ου  ορόφου. 
7.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων. 
 

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 518,77 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,12 m2  
 
8.1) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 3ου  ορόφου. 
8.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
 
 

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
 
9.1) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 4ου  ορόφου. 
9.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
 

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
 
10.1) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 5ου  ορόφου. 
10.2) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων. 
 
Ειδικότερα: 
Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 4 τουλάχιστον άτοµα, 

κατά τις ώρες 3.00 µ.µ. έως 7.30 µ.µ.  
 
Συγκεκριµένα θα γίνονται οι πιο κάτω εργασίες: 
 
α) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά όλων των χώρων που προαναφέρθηκαν.  
β) Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των σταθερών και κινητών επίπλων και σκευών, των καθισµάτων 
εργασίας, των γκισέ, καρτελοθηκών, φωριαµών και όλων των µηχανικών µέσων που υπάρχουν στους 
χώρους .   
γ) Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των τοίχων, καθρεπτών και θυρών. 
δ) Καθαρισµός και πλύσιµο των λεκανών των W.C. και των καλυµµάτων τους, των νιπτήρων των 
ουρητηρίων και των στεγνωτικών µηχανηµάτων εφόσον υπάρχουν. 
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ε) Άδειασµα, καθαρισµός των καλαθιών αχρήστων, των δοχείων χαρτιού που υπάρχουν στους χώρους 
υγιεινής και των δοχείων απορριµµάτων . 
στ) Άδειασµα, καθαρισµός, πλύσιµο εσωτερικά και εξωτερικά των σταχτοδοχείων εφόσον υπάρχουν και 
όπου αυτά βρίσκονται. 
ζ) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριµµάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου. 
η) Καθηµερινό σκούπισµα πεζοδροµίων και καθαρισµός (πλύσιµο) προσόψεων και πεζοδροµίων µία 
φορά την εβδοµάδα. 
θ) Κάθε άλλη σχετική εργασία. 

 
Το συνεργείο καθαρισµού θα πρέπει να διαθέτει όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά 
καθαρισµού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή 
απαραίτητο υλικό, για το καθαρισµό των χώρων.  
Οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  θα διαθέτουν το χαρτί υγείας και το υγρό σαπούνι χεριών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι εργολάβοι που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό, µπορούν να επισκεφτούν το κτίριο για να 
διαµορφώσουν γνώµη ώστε, να έχουν σαφή αντίληψη του έργου για το οποίο καλούνται να δώσουν 
προσφορά. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη προσφορά που θα δοθεί 
για το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στη προκήρυξη.   

• Η τιµολόγηση των εργασιών θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα.  

• Το  Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα µέσω εκπροσώπων του, να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο και τη πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων της σύµβασης σε ότι αφορά τις 
ζητούµενες υπηρεσίες καθαριότητας του Παραρτήµατος  Α΄ της ∆ιακήρυξης, ο εργολάβος θα 
καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καµιά αντίρρηση το ποσό των 100 € για κάθε παράβαση, το 
οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό του τιµολογίου του εργολάβου.  

• Αν σηµειωθούν κρούσµατα παραβάσεων των όρων της σύµβασης, θα καταγγελθεί  η σύµβαση  µε 
τον  εργολάβο, ο οποίος  κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

• Οι όροι της προκήρυξης, καθώς κα της σύµβασης που θα υπογραφεί από τον εργολάβο, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων, που υπολογίζονται σαν ενιαίο σύνολο, θα 
έχει σαν αποτέλεσµα τη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την έκπτωση του εργολάβου κατά την 
απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
του 

Ε.Τ.Α.Α. 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΨΟΥΣ                                          € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

Στην Αθήνα σήµερα                                     , µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: αφ’ ενός του 
Ν.Π.∆.∆.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυµία  Ενιαίο Ταµείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) µε Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί µε την 
ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του και αφ’ ετέρου                                                                                 που 
έχει έδρα στην Αθήνα επί της οδού                                  Τ.Κ.                                  τηλ.                                          
µε την επωνυµία                                                        µε Α.Φ.Μ.                                 , ∆.Ο.Υ.                         
νόµιµα εκπροσωπούµενης από                                                         και καλείται από δω και πέρα  

« ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:  
 Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου 

Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό,  προϋπολογισµού  έως 56.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΤΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ», που διενεργήθηκε στις 9 Μαΐου 2012, σύµφωνα µε 
την  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του   88ου θέµατος της   178ης / 26-4-2012 συνεδρίασης του και 
την µε αριθµό 9/2012 σχετική διακήρυξη, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών, όπως 
αυτή ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης /30-6-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του 
Ε.Τ.Α.Α. και µετά: 

α)  την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του     ου θέµατος της    ης /  
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  

β)  την απόφαση δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 33542/10-4-2012, Α.∆.Α. Β4ΩΓΟΡΕ1-Π65,                
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου 
Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη 
<< ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>>, που καταχωρήθηκε µε α/α 130/10-4-2012, στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  

αναθέτει µε αυτό το συµφωνητικό στο δεύτερο συµβαλλόµενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα 
Ανάδοχος και αυτός αναλαµβάνει την εργολαβία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού του κτιρίου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών  Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην 
Αθήνα όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω.  

Η ανάθεση γίνεται για  διάστηµα ενός έτους, ήτοι από                             έως                          .   
Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι :    
Οι ηµέρες και ώρες εργασίας θα είναι:   καθηµερινός καθαρισµός  εκτός Σαββάτου και Κυριακής,  κατά 

τις ώρες 3.00 µ.µ. έως 7.30 µ.µ.  
 
Η  συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται εργαζόµενοι για την υλοποίηση του έργου 

είναι :   
Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των 

εργαζοµένων είναι :                          € µηνιαία 
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι:                         € 

µηνιαία 
Το διοικητικό κόστος παροχής  υπηρεσιών της εταιρείας για το έργο είναι:                          € µηνιαία 
Το κόστος αναλωσίµων είναι :                         € µηνιαία 
Το εργολαβικό κέρδος είναι:                             € µηνιαία 
Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων είναι:                                    € µηνιαία 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

I. ΣΚΑΛΕΣ 
 
α) Το κεντρικό κλιµακοστάσιο από τη πόρτα της κεντρικής εισόδου έως τη πόρτα εισόδου του 5ου ορόφου 
και έως το Υπόγειο, θα καθαρίζεται καθηµερινά.  
β) Το δευτερεύον κλιµακοστάσιο από το λεβητοστάσιο στο υπόγειο έως τον 5ο όροφο, θα καθαρίζεται δύο 
φορές το µήνα. 
 

II. ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
 
α)  Καθαρισµός κάθε 15 ηµέρες, όλων των τζαµιών, του Ισογείου (ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές), 
ηµιώροφου (ΤΥΜΕ∆Ε), 1ου, 2ου , 3ου , 4ου και 5ου ορόφου. Ειδικά αναφέρουµε ότι κάθε 15 ηµέρες θα 
καθαρίζονται οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των τζαµιών του Ισογείου και στις τρεις προσόψεις του Ταµείου 
.  
β) Καθαρισµός  δύο φορές την εβδοµάδα όλων των τζαµιών των γκισέ και υαλοπετασµάτων σε Ισόγειο 
(ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές ), ηµιώροφο (ΤΥΜΕ∆Ε), 1ο και 2ο όροφο. 
γ) Καθαρισµός  µία φορά την εβδοµάδα των τζαµιών της  κεντρικής εισόδου του κτιρίου των  εισόδων του 
ΤΥΜΕ∆Ε και των εγγυητικών επιστολών καθώς και των ανεµοφρακτών τους. 
δ) Καθηµερινός καθαρισµός (σκούπισµα- σφουγγάρισµα) των καµπίνων των ανελκυστήρων και των 
καθρεπτών τους.  
ε) Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των θυρών των ανελκυστήρων σε κάθε όροφο.  

 
III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 468,05 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 36,44 m2  
 
α) Καθηµερινός καθαρισµός των w.c. κοινού και εργαζοµένων  
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των υπολοίπων χώρων δηλ διαδρόµων και αρχείων 
γ) Καθηµερινός καθαρισµός του κλιµακοστασίου µεταξύ κεντρικής εισόδου στο ισόγειο έως και το 

υπόγειο, των πλατύσκαλων και του διαδρόµου µπροστά από τις τουαλέτες κοινού και ανάµεσα στις δύο 
δίφυλλες πόρτες δεξιά και αριστερά, του κλιµακοστασίου από το Ισόγειο του ΤΥΜΕ∆Ε έως το Υπόγειο και 
του διαδρόµου µπροστά από τις τουαλέτες των εργαζοµένων στον ΤΥΜΕ∆Ε στο Υπόγειο . 

 
 

IV. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 484,89 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 68,64 m2  
 
Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του Ισογείου (ΤΥΜΕ∆Ε και Εγγυητικές επιστολές).  
 

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ ( ΤΥΜΕ∆Ε ) 
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 139,12 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 51,86 m2  
 

Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του Ηµιώροφου (ΤΥΜΕ∆Ε). 
 

VI.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 567,40 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
 
α) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 1ου  ορόφου. 
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των χώρων των αρχείων 
 

VII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 542,64 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
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α) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 2ου  ορόφου. 
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
 

VIII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 518,77 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,12 m2  
 
α) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 3ου  ορόφου. 
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
 

IX. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ   
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
 
α) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 4ου  ορόφου. 
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
 

X.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιµων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
 
α) Γενικός καθηµερινός καθαρισµός των χώρων του 5ου  ορόφου. 
β) Καθαρισµός δύο φορές το µήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων. 
 
Ειδικότερα: 
Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από                    άτοµα, κατά τις 

ώρες 3.00 µ.µ. έως 7.30 µ.µ.  
 
Συγκεκριµένα θα γίνονται οι πιο κάτω εργασίες: 
 
α) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά όλων των χώρων που προαναφέρθηκαν.  
β) Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των σταθερών και κινητών επίπλων και σκευών, των καθισµάτων 
εργασίας, των γκισέ, καρτελοθηκών, φωριαµών και όλων των µηχανικών µέσων που υπάρχουν στους 
χώρους .   
γ) Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των τοίχων, καθρεπτών και θυρών. 
δ) Καθαρισµός και πλύσιµο των λεκανών των W.C. και των καλυµµάτων τους, των νιπτήρων των 
ουρητηρίων και των στεγνωτικών µηχανηµάτων εφόσον υπάρχουν. 
ε) Άδειασµα, καθαρισµός των καλαθιών αχρήστων, των δοχείων χαρτιού που υπάρχουν στους χώρους 
υγιεινής και των δοχείων απορριµµάτων . 
στ) Άδειασµα, καθαρισµός, πλύσιµο εσωτερικά και εξωτερικά των σταχτοδοχείων εφόσον υπάρχουν και 
όπου αυτά βρίσκονται. 
ζ) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριµµάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου. 
η) Καθηµερινό σκούπισµα πεζοδροµίων και καθαρισµός (πλύσιµο) προσόψεων και πεζοδροµίων µία 
φορά την εβδοµάδα. 
θ) Κάθε άλλη σχετική εργασία. 

 
Το συνεργείο καθαρισµού θα πρέπει να διαθέτει όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά 
καθαρισµού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή 
απαραίτητο υλικό, για το καθαρισµό των χώρων.  
Οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  θα διαθέτουν το χαρτί υγείας και το υγρό σαπούνι χεριών. 
 
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η διάρκεια της σύµβασης αυτής είναι ετήσια και ορίζεται από                   έως                     . 



 15

 
3. ΤΙΜΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών καθαρισµού, αντί του ποσού 
 των                                                € ετήσια πλέον ΦΠΑ ή                      € µηνιαία πλέον ΦΠΑ.  

 
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Ο εργολάβος για την καλή και σύµφωνη µε τα παραπάνω εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης και 
της αρχικής διακήρυξης, παρέδωσε στους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. την µε  
αριθµό                                         Εγγυητική Επιστολή  καλής εκτέλεσης που εκδόθηκε στις                         
από την                                                 ποσού                                             €, η οποία θα καταπέσει υπέρ 
του Ταµείου, σε περίπτωση που  εκτελεσθούν πληµµελώς οι πιο πάνω όροι της σύµβασης. 
Η εγγυητική θα επιστραφεί στον εργολάβο µετά τη λήξη της σύµβασης. 
  

5.   ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του 
E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε από τους υπολοίπους  που είχαν λάβει µέρος 

στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07 . Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και 
στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί το νέο έργο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα   
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται µε 

τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη 
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του έργου, η 
οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
• Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του διαγωνισµού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε µήνα µετά την 

παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και 
εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο δικαιούχος 
θα  υπόκειται   σε κρατήσεις, 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο 2,4 % επί του 3% ή ενδεχοµένως σε 
άλλες εάν αυτές θεσµοθετηθούν στην διάρκεια της σύµβασης. 

• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   
   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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7. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται προσπάθεια 
συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών, στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 
 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την υποχρέωση, να εκτελεί µε δική  του αποκλειστική ευθύνη, 
δαπάνη, υλικά και προσωπικό, το έργο   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ». 

• Ο Ανάδοχος  έχει υποχρέωση  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής 
νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κατώτερες  των προβλεποµένων   από  την οικεία ( κλαδική ) Σ.Σ.Ε.  τήρηση  του νοµίµου ωραρίου, της 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης 
του επαγγελµατικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση δε που  διαπιστωθεί  παράβαση  του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η  σύµβαση  
µε τον Ανάδοχο  και θα απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.  

• Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωµα να υποκαταστήσει εαυτόν στην εκτέλεση του έργου, που 
αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση. 

• Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη 
των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την 
παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, 
όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι 
ασφαλιστικές τους εισφορές. 

• Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση 
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που 
αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

Η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί 
υποχρεωτικά: 

α) στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, 
τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για τρία (3) χρόνια. 

• Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης 
προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

• Το  Ε.Τ.Α.Α.  δεν έχει, ούτε θα  µπορούσε να αποκτήσει κάποια  εργασιακή ή άλλης φύσεως 
σχέση, µε το προσωπικό που  θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
και ούτε  αναλαµβάνει κάποια υποχρέωση για τη πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών 
ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, διότι αυτές οι  δαπάνες και οι υποχρεώσεις θα 
βαρύνουν αποκλειστικά  τον εργολάβο. 

• Οι εργαζόµενοι στο συνεργείο καθαρισµού θα εκτελούν το έργο, υπό την επίβλεψη και ευθύνη 
του ίδιου του εργολάβου, ο οποίος θα είναι και ο εργοδότης τους.  

• Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει, κατά ατυχηµάτων, το εργατικό προσωπικό 
που θα εκτελεί το έργο. Η ασφάλιση του προσωπικού θα καλύπτεται από  τις καταβαλλόµενες στο Ι.Κ.Α.  
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εισφορές του εργολάβου.   Όλες ανεξάρτητα οι δαπάνες µισθοδοσίας, αποζηµίωσης, ασφάλισης, κίνησης 
κλπ των υπαλλήλων του Αναδόχου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο (Ανάδοχο), του οποίου είναι 
υπάλληλοι.                                                            

• Γίνεται  ρητή µνεία, ότι ο εργοδότης δεν θα βαρύνεται µε καµία απολύτως αµοιβή, 
αποζηµίωση, δαπάνη, φόρο κλπ. του προσωπικού που θα  χρησιµοποιεί ο  Ανάδοχος για την εκτέλεση 
του έργου καθαρισµού  δεν θα βαρύνεται, ούτε µε οποιαδήποτε ασφάλιση για ατύχηµα (ΙΚΑ κ.λ.π.) ή 
εισφορά οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του παραπάνω 
προσωπικού, οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή εισφορά  θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον  Ανάδοχο, 
του οποίου είναι υπάλληλοι. 

• 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. Η 
υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου, για οποιοδήποτε ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε άλλον 
Οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωµένος να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να αποτρέπονται 
ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, σαν µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που 
µπορεί να συµβεί. 

• Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος  να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί το έργο, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος, εφ’ όσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
φορείς υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης . 

• Αν σηµειωθούν κρούσµατα παραβάσεων των όρων της σύµβασης, θα καταγγελθεί  η σύµβαση  
µε τον  εργολάβο, ο οποίος  κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

• Το Ε.Τ.Α.Α.  έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση 
κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας, που προξενήθηκε σ αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου, από 
µεριάς του εργολάβου. 

• Ο  εργολάβος  θα πρέπει να φροντίζει, ώστε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό 
( πανιά καθαριότητας, απολυµαντικά ), να είναι εγκεκριµένα από τον Ε.Ο.Φ. και κατάλληλα για το σκοπό 
που προορίζονται.  

Επίσης τα µέσα καθαρισµού να είναι ξεχωριστά για τους διάφορους χώρους του κτιρίου ( γραφεία 
υπαλλήλων, δάπεδο, χώροι αρχείων, αποχωρητήρια ). 

• Το όλο έργο καθαρισµού θα εκτελείται από τον εργολάβο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις διατάξεις της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα κατά την υποβολή της 
προσφοράς του. 

• Το Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση εργαζόµενου στο συνεργείο 
καθαρισµού, αν διαπιστωθεί ότι το άτοµο αυτό δεν εκτελεί επιµελώς τις υποχρεώσεις του και σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης . 

• Για την ασφάλεια του Ταµείου ή για απώλειες που θα αποδειχθεί ότι διαπράχτηκαν κατά τις 
ώρες εργασίας του συνεργείου, υπεύθυνος σύµφωνα µε Υ.∆. του 1599/86 είναι ο  ανάδοχος.    

• Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί καλά, µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή  ή 
οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και  τη φύση του το έργο που του ανατίθεται, 
διαφορετικά ο Εργοδότης µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας 
συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

• Το προσωπικό καθαρισµού θα ελέγχεται από τον ανάδοχο και από το Ταµείο, το οποίο  θα 
µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί  αλλαγή στον εργαζόµενο εκείνο, που κατά τη 
γνώµη του εργοδότη δεν αποδίδει κατά τη κρίση του τα αναµενόµενα. 

• 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. 

• Η τιµολόγηση των εργασιών θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα.  
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• Το  Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα µέσω εκπροσώπων του, να ελέγχει την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο και τη πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων της σύµβασης αυτής σε ότι αφορά 
τις ζητούµενες υπηρεσίες καθαριότητας του Παραρτήµατος  Α΄ της ∆ιακήρυξης, ο εργολάβος θα 
καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καµιά αντίρρηση το ποσό των 100 € για κάθε παράβαση, το 
οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό του τιµολογίου του εργολάβου.  

• Αν σηµειωθούν κρούσµατα παραβάσεων των όρων της σύµβασης, θα καταγγελθεί  η σύµβαση  
µε τον  εργολάβο, ο οποίος  κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

• Οι όροι της προκήρυξης, καθώς και της σύµβασης αυτής, είναι ουσιώδεις και κάθε παράβαση 
ή αθέτηση ενός ή περισσότερων, που υπολογίζονται σαν ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσµα τη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την έκπτωση του εργολάβου κατά την απόλυτη κρίση του 
Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

• Ο εργολάβος κατά την υπογραφή της σύµβασης κατέθεσε στο Ταµείο Υ.∆. του 1599/86  µε τα 
ονόµατα των εργαζοµένων του,  που θα απασχολήσει  στο παρόν έργο,  τα οποία δηλώνει ότι ασφαλίζει 
στο Ι.Κ.Α. 

 Επίσης υπέβαλε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού του,  από την οικεία επιθεώρηση 
εργασίας.  Τέλος δήλωσε ότι θα ενηµερώνει έγκαιρα το Ταµείο, για οποιαδήποτε αλλαγή στο πιο πάνω 
προσωπικό, προσκοµίζοντας επίσης τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
κάλυψη των νέων υπαλλήλων του. 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας . 
Αφού συµφωνήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό σε τρία όµοια αντίγραφα, 

τα οποία αφού υπογράφτηκαν από τους συµβαλλόµενους, πήρε το κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
Του  

Ε.Τ.Α.Α.  
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