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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 17/2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Π.Δ.Α.  

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (ΑΠΟ: 10/12/2012 ΕΩΣ: 09/12/2013)  

 
 

Α) Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 07/12/2012 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Ενιαίο Ταμείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Ε.Τ.Α.Α.>>, το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως 
<<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22 και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 9, του Ν. 
3655/2008  
 
και 
 
Β) της εταιρείας με την επωνυμία «IRIS CLEAN O.E. - ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» που συνοπτικά θα αναφέρεται 
στην παρούσα ως <<Ανάδοχος>>, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πάτμου 14, Αγ. Δημήτριος με 
Α.Φ.Μ: 998354580 και αρμόδια Δ.Ο.Υ: Αγ. Δημητρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. 
Γεωργιτσοπούλου Μαργαρίτα, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ……………. Α.Δ.Τ. του Τ.Α. …………., προς 
υπογραφή της παρούσας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, βάσει της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των 
χώρων στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών, στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34 και του παραρτήματος στην οδό 
Ναυαρίνου 10, των Τομέων Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης  έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
 
I. Την από 15/10/2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου 135961 Νο 17/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., που 
προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει σε ετήσια βάση, το έργο της 
καθαριότητας των χώρων στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών, στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34 και του 
παραρτήματος, στην οδό Ναυαρίνου 10, των Τομέων Υγείας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
II. Την πρόταση κατακύρωσης που πραγματοποίησε η επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α., η 
οποία συστάθηκε νόμιμα, με την με αριθμό 189/12-07-2012 θέμα 49ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο 
διαγωνισμός αυτός πραγματοποιήθηκε την 25/10/2012. Η εν λόγω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του 
διαγωνισμού αυτού στη συμβαλλόμενη εταιρία, η οποία διά του νομίμου εκπροσώπου της  προσέφερε το 
ποσό των 2.065,00 ευρώ πλέον  Φ.Π.Α. 23% (474,95 ευρώ), σύνολο 2.539,95 ευρώ μηνιαίως και το ποσό 
των 24.780,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (5.699,40 ευρώ), σύνολο 30.479,40 ευρώ ετησίως. Στην τιμή 
αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
 
ΙΙΙ. Την υπ’ αριθμ. 1745 με ημερομηνία 08-10-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Υ.Π.Δ.Α. με αριθμό καταχώρησης 1745 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Y.Δ.Α. και Α.Δ.Α. Β434ΟΡΕ1-ΨΗΚ, με την οποία πραγματοποιήθηκε η 
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ανάληψη ποσού ύψους 49.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 0845 (Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων) για ένα έτος 
από την υπογραφή της παρούσας.  
  
IV. Την υπ’ αριθμ. 207/29-11-2012 θέμα 53ο, απόφασή του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που επικύρωσε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στην 
Ανάδοχο εταιρία, αντί του ποσού των 24.780,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% (5.699,40 ευρώ), σύνολο            
30.479,40 ευρώ ετησίως, με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού 
αυτού, τους οποίους έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα ο Ανάδοχος από τη συμμετοχή του σε αυτόν.  
 
 
2. Με βάση τα παραπάνω, η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ανέρχεται στο ποσό των 24.780,00 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% (5.699,40 ευρώ), σύνολο 30.479,40 ευρώ ετησίως. Σε μηνιαία βάση, το ποσόν 
ανέρχεται σε 2.065,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (474,95 ευρώ), σύνολο 2.539,95 ευρώ. Στην αμοιβή 
περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τα υλικά καθαρισμού, οι αμοιβές του προσωπικού, οι εισφορές υπέρ 
ασφαλιστικών Ταμείων, οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για 
την εκτέλεση του έργου. Η αμοιβή αυτή συνομολογείται ως δίκαιη και εύλογη, θεωρείται οριστική και δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία. Απαραίτητος όρος για την 
καταβολή της αμοιβής είναι η παράδοση στο Ταμείο θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών και πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον κατά νόμο 
απαιτείται ή άλλο οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό. Από την αμοιβή αυτή γίνεται παρακράτηση όλων 
των εξόδων, των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και φόρων. 
   
3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, με ισχύ από 10/12/2012 έως 09/12/2013 και με δυνατότητα 
παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, έπειτα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και κατόπιν απόφασης 
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  
 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, βάσει της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση των εξής εργασιών που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’ της από 15/10/2012 και με αρ. πρωτ. 135961 Νο 17/2012 διακήρυξης που 
έχει ως εξής: 
 
Η επιφάνεια των χώρων που θα καθαρίζονται ανέρχεται στα 1800 τ.μ. και εκτείνονται στο εξαώροφο κτίριο 
με δύο υπόγεια επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 και του παραρτήματος επί της οδού Ναυαρίνου 10 όπου 
στεγάζονται οι οδοντιατρικές και οδοντοτεχνικές υπηρεσίες μετά των κοινόχρηστων χώρων του 
κλιμακοστασίου και των ασανσέρ. 
Ειδικότερα ο γενικός καθαρισμός περιλαμβάνει: 
 

1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με τα κατάλληλα υλικά καθημερινά. 
2) Ξεσκόνισμα και καθαρισμό των σταθερών και κινητών επίπλων, των καθισμάτων και όλων των 

μηχανικών μέσων που υπάρχουν στα γραφεία και ιατρεία καθημερινά. 
3) Καθαρισμό και πλύσιμο των τοίχων καθώς και των θυρών μηνιαία. 
4) Καθαρισμό και πλύσιμο καθρεφτών, λεκανών W.C., των νιπτήρων καθημερινά. 
5) Καθαρισμό και πλύσιμο των φωριαμών και περσίδων μηνιαία. 
6) Καθαρισμός των πεζοδρομίων δύο φορές την εβδομάδα. 
7) Άδειασμα, καθαρισμό και πλύσιμο των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που βρίσκονται 

στους χώρους υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριμμάτων καθημερινά. 
8) Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χαρτοπετσετών και κρεμοσάπουνου στις συσκευές καθημερινά. 
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9) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 
καθημερινά. 

10) Σχολαστικό καθαρισμό των γραφείων και των ιατρείων με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 
μεγαλύτερο του 75% καθημερινά. 

11) Καθαρισμό των υαλοπινάκων εσωτερικά κάθε μήνα και εξωτερικά τρεις φορές το χρόνο με 
συνδρομή γερανοφόρου οχήματος. 

12) Καθαρισμό των φωταγωγών από τα περιττώματα των πουλιών, μία φορά το μήνα. 
13) Το είδος των καθαριστικών υλικών που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων και 

των ιατρείων πρέπει να είναι αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα μεγαλύτερο του 75%. 
 

Οι εργασίες καθαρισμού από το συνεργείο θα γίνονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή για τους 
προαναφερόμενους και κοινόχρηστους χώρους. 
 
Η ώρα έναρξης της εργασίας τους θα είναι μετά τη λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων και ειδικότερα για το 
παράρτημα επί της οδού Ναυαρίνου 10 θα απασχολείται καθημερινά ένα άτομο από την 10η πρωινή έως την 
15η απογευματινή και συνολικά επτά (7) άτομα κατ’ ελάχιστο. 
 
Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, γάντια, βούρτσες, σάκοι 
απορριμμάτων) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων, θα 
βαραίνει τον ανάδοχο, εκτός από: σαπούνι χεριών, χαρτί τουαλέτας και χειροπετσέτα, που θα παρέχονται 
από την Υπηρεσία. 
 
5. Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. GRH099444/30-11-2012 εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού 2.478,00 ευρώ, ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας άνευ 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 υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η πληρωμή θα γίνεται 
μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι: α) φορολογική ενημερότητα 
β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δ) κάθε άλλο έγγραφο που θα ζητηθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.  
 
7. 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, καθώς αυτές οι δαπάνες και 
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί καταβολής των 
νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από 
την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νομίμου ωραρίου, των ασφαλιστικών καλύψεων, των όρων 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
όρων, θα καταγγελθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.  
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9. Οι εργασίες του Αναδόχου που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση καλύπτονται ως προς την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με Νο 13417-1 και αρ. πρόσθετης 
πράξης: Π 6250 της ασφαλιστικής εταιρείας INTERNATIONAL LIFE με διάρκεια ισχύος από 
09/11/2012 έως 09/11/2013, το οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να ανανεώσει εγκαίρως πριν τη λήξη του. Οι 
καλύψεις που αναφέρονται στο ανωτέρω συμβόλαιο είναι οι ακόλουθες: 
 
- Σωματικές Βλάβες (κατ’ άτομο): ……………………50.000,00 € 
- Σωματικές Βλάβες (κατ’ ατύχημα):………………   100.000,00 € 
- Υλικές ζημίες τρίτων:………………………………  50.000,00 € με απαλλαγή 400,00 € 
- Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας:……    300.000,00 €   
 
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 υγείας ή και θανάτωση ακόμη οποιουδήποτε ανθρώπου κατά την 
εκτέλεση της συμβάσεως. 
 
10. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών καθαριότητας και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του 
Π.Δ. 118/2007.  
 
11. Οι όροι της διακήρυξης (Νο 17/2012) καθώς και της παρούσας 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. 
 
12. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό, από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης 
από την πλευρά του αναδόχου. 
 
13. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο. 
 
14. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων 
συμβάσεων καθώς και των άρθρων 681 και επόμενα του Α.Κ. 
 
15. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,  
υπογράφηκε κατάλληλα από τους συμβαλλόμενους. Ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) 
πρωτότυπα έλαβε το Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
             ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                            ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
              
Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                           Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ                                                    ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 


