
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. 

 

              Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. 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, ο πρώτος συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 9, του Ν. 3655/2008 και 

Β) Της επιχείρησης µε την επωνυµία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «FANTASY CLEANING SERVICE»,  που συνοπτικά θα 

αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος», που εδρεύει στο Περιστέρι, στην οδό Υψηλάντου 16, ο 

δεύτερος συµβαλλόµενος και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντωνοπούλου Βασιλική, κάτοχο του 

υπ’ αριθµόν ΑΚ 052323/2011 Α.∆.Τ. του Τ.Α. Πετρούπολης, µε Α.Φ.Μ 108340004 και αρµόδια 

∆.Ο.Υ. τη ∆.Ο.Υ. Πετρούπολης, προς υπογραφή της παρούσας, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  

1. Η ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού 

στο κτήριο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την υπογραφή της σύµβασης, έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 

I. Την υπ’ αριθµ. 1/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., που αφορούσε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό 

µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή 

συνεργείου καθαρισµού για την καθαριότητα του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α., που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους, αριθµό 53. 

 

II. Την πρόταση κατακύρωσης που πραγµατοποίησε η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων 

∆ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την υπ’ αριθµ. 136/30-06-2011, Θέµα 19ο απόφαση 

του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισµό στις 20/01/2012. 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 1.843,00 ευρώ, πλέον  του νοµίµου 



Φ.Π.Α. (423.89 ευρώ), σύνολο 2.266,89 ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ 

τρίτων και έξοδα.  

ΙΙΙ. Την υπ’ αριθµ. 3 µε ηµεροµηνία 02/01/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν., µε αριθµό καταχώρησης 3 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη ποσού ύψους 

42.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 0845 (∆απάνες Καθαρισµού Γραφείων) για το έτος 2012.  

 

IV. Την υπ’ αριθµ. 170/23-02-2012 απόφαση του ∆.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 1.843,00 ευρώ, πλέον  του νοµίµου Φ.Π.Α. (423,89 ευρώ), 

σύνολο 2.266,89 ευρώ, µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.  

 

2. Με βάση τα παραπάνω, η ετήσια αµοιβή της αναδόχου για τις εργασίες της, ανέρχεται στο ποσό 

των 22.116,00 ευρώ, πλέον του νοµίµου  Φ.Π.Α. (5.086,68 ευρώ), σύνολο 27.202,68 ευρώ. Σε 

µηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 1.843,00 ευρώ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (423,89 ευρώ), 

σύνολο 2.266,89  ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.  

 

3. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια, µε ισχύ από 07/03/2012 έως 06/03/2013.  

 

4. Η ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την εκτέλεση των εξής εργασιών στο 

κτήριο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53: 

Καθηµερινό καθαρισµό των 4 πρώτων ορόφων, του ηµιώροφου και της εισόδου του κτηρίου στην 

οδό Σωκράτους, αριθµό 53. Συγκεκριµένα: 

Α. Χώροι γραφείων & Αίθουσες συναντήσεων 

- Άδειασµα, καθαρισµός και πλύσιµο των σταχτοδοχείων (όπου υπάρχουν). 

- Αποκοµιδή των πλαστικών σακουλών από τα καλάθια αχρήστων, τοποθέτηση νέων και µεταφορά 

των απορριµµάτων στο χώρο συγκέντρωσης αυτών. 

- Ξεσκόνισµα σε όλα τα έπιπλα γραφείου, καθώς και των αντικειµένων πάνω σε αυτά 

- Ξεσκόνισµα των βιβλιοθηκών 

- Καθαρισµός των αποτυπωµάτων των δακτύλων από τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάµια µε 

κατάλληλα απορρυπαντικά 



- Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των ξύλινων επιφανειών των επίπλων (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, 

γραφεία, κ.λ.π.) 

- Απορρόφηση µε ηλεκτρική σκούπα της σκόνης από τα ψηλά σηµεία (κορνίζες, φωτογραφίες, 

βιβλιοθήκες, φωτιστικά, πίνακες, κ.λ.π.) 

- Ξεσκόνισµα και σκούπισµα σε όλα τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων. 

- Καθαρισµός των βοηθητικών διαδρόµων. 

Β. ∆άπεδα 

-Σφουγγάρισµα των δαπέδων και του κλιµακοστάσιου-πορτών ασανσέρ, µε κατάλληλα 

απορρυπαντικά και συντηρητικά µέσα όπου δεν υπάρχει µοκέτα. 

- Εξάλειψη σηµαδιών και βρωµιών, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Γ. Τουαλέτες 

- Καθαρισµός µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά στις λεκάνες, εσωτερικά και 

εξωτερικά στα καπάκια των W.C. 

- Καθαρισµός των νιπτήρων και λοιπών αντικειµένων µε κατάλληλα απορρυπαντικά και 

απολυµαντικά. 

- Γυάλισµα όλων των µεταλλικών ειδών. 

- Καθαρισµός στις στεγνωτικές µηχανές χεριών και όποιες άλλες σχετικές µηχανές υπάρχουν. 

- Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε απολυµαντικό υγρό, αποκοµιδή των απορριµµάτων 

και µεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

- Καθαρισµός µε κατάλληλα απορρυπαντικά στους καθρέπτες και γυάλισµα µε στεγνό ύφασµα 

- Καθαρισµός θυρών και παραθύρων 

- Κατά το χρόνο καθαρισµού θα τοποθετούνται χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνια, αποσµητικά 

κ.α., και 

Μηνιαίο καθαρισµό των 5 πρώτων ορόφων, του ηµιώροφου και της εισόδου, της ισόγειας και 

υπόγειας στοάς του κτηρίου, ο οποίος περιλαµβάνει: 

καθαρισµό υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά, κάσες, µπαλκόνια, περβάζια, διαχωριστικών 

γενικό καθαρισµό W.C πλακίδια, νιπτήρες, λεκάνες, σκούπισµα, σφουγγάρισµα των δαπέδων και 

κλιµακοστασίου, πορτών ασανσέρ. 

Ετήσιο καθαρισµό των ορόφων 6 και 7 (κενοί όροφοι του κτηρίου), κατόπιν συνεννοήσεως µε το 

αρµόδιο τµήµα. Ο καθαρισµός θα περιλαµβάνει αποκοµιδή τυχόν απορριµµάτων, σκούπισµα, 

σφουγγάρισµα. 

 

Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού θα πραγµατοποιείται ως εξής: α) ο καθηµερινός θα γίνεται 

πέντε φορές την εβδοµάδα, τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, από τις 14:30 και µετά, κατόπιν 



συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα, β) ο µηνιαίος καθαρισµός θα γίνεται µία φορά 

το µήνα και µόνο εκτός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τοµέα, ηµέρα Σάββατο ή Κυριακή 

κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα, γ) ο ετήσιος καθαρισµός θα γίνεται µία 

φορά το έτος και µόνο εκτός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τοµέα, ηµέρα Σάββατο ή 

Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα. 

 

Και για τις τρεις κατηγορίες καθαρισµών τα υλικά καθαριότητας θα επιβαρύνουν τον εργολάβο. 

 

Οι παρακάτω πίνακες περιλαµβάνουν τα τετραγωνικά µέτρα (µικτά) των χώρων του Τ.Α.Ν.. 

Καθηµερινός καθαρισµός                                     Μηνιαίος καθαρισµός 

Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, µικτά):             Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, µικτά):       
                        
 
 
 
 
                    
              
 

 
 
 
Ετήσιος καθαρισµός  
Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, µικτά): 

 

 

 

 

5. Η ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του εργοδότη έχει προσκοµίσει µέχρι και 

την υπογραφή της παρούσας σύµβασης τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παραρτήµατος Β της 

διακήρυξης 1/2012. 

 

6. Η ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. 656786 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 2.220,00 ευρώ, ίσου µε το 10% τις τιµής 

κατακύρωσης (υπολογιζόµενη σε ετήσια βάση), άνευ Φ.Π.Α. η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. 

και θα επιστραφεί στην ανάδοχο µετά το πέρας τετραµήνου από τη λήξη της σύµβασης, εφόσον έχει 

εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε τον εργοδότη. Σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων της, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Υπόγεια Στοά 126,00 
Ισόγεια Στοά  230,00 

Είσοδος - Ηµιώροφος 100,00 
1ος όροφος 792,00 
2ος 

όροφος 738,00 
3ος όροφος 790,00 
4ος 

όροφος 790,00 
5ος όροφος 764,00 

Σύνολο 4.330,00 

Είσοδος - 
Ηµιώροφος 

100,00 

1ος όροφος 792,00 
2ος 

όροφος 738,00 
3ος όροφος 790,00 
4ος 

όροφος 790,00 
Σύνολο 3.210,00 

6ος όροφος 705,00 
7ος όροφος 481,00 

Σύνολο 1.186,00 



 

7. Στο τέλος κάθε µήνα η ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο και η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση 

του σχετικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

8. Η ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής 

των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νόµιµου 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 την ανάδοχο.  

 

i) Η ανάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία:  

α. Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε τέσσερις (4) υπαλλήλους καθαριότητας. 

β. Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας είναι: από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, δέκα (10) ώρες ηµερησίως 

και συνολικά 220 ώρες το µήνα και για µία ηµέρα εντός ενός (1) Σαββατοκύριακου το µήνα, οκτώ (8) 

ώρες ηµερησίως και συνολικά οκτώ (8) ώρες το µήνα.   

γ. Οι εργαζόµενοι υπάγονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας «Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010, 2011 και 2012». 

δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 

εργαζοµένων ανέρχεται σε 1.129,32 ευρώ µηνιαίως και σε 13.551,84 ευρώ ετησίως. 

ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε 609,48 

ευρώ µηνιαίως και σε 7.313,76 ευρώ ετησίως.  

στ. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο είναι 802,50 τ.µ.  

 

ii) Η ανάδοχος δεσµεύεται για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του 

επαγγελµατικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε την 

ανάδοχο και θα απορριφθεί η δαπάνη πληρωµής. 

 

10. Οι εργασίες της αναδόχου που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση καλύπτονται ως προς 

την αστική ευθύνη έναντι τρίτων σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο Νο 2002274358/ 1 της 

ασφαλιστικής εταιρείας ERGO Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών, ως ακολούθως: 

 

- Σωµατικές Βλάβες (κατ’ άτοµο):  50.000,00 € 

- Σωµατικές Βλάβες (κατ’ ατύχηµα): 100.000,00 € 



- Υλικές ζηµίες τρίτων: 50.000,00 € 

- Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας: 150.000,00 €   

 

11. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν την 

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 της 

αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του εργοδότη, µε απλή εξώδικη δήλωση που θα της 

κοινοποιηθεί νόµιµα.  

 

12. Ο εργοδότης 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 

από την πλευρά της αναδόχου. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν 

προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, 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 καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια Αθηνών. 

 

13. Το Τµήµα Προσωπικού του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. θα ελέγχει σε καθηµερινή 

βάση την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού από τον εργολάβο, βάσει της σύµβασης. Εάν 

διαπιστώσει παρατυπίες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα εισηγηθεί προς το ∆.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. την επιβολή προστίµου ίσου µε το 10% της καθαρής αξίας της µηνιαίας αποζηµίωσής 

του. Εφόσον το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αποδεχθεί την εισήγηση του τµήµατος, το πρόστιµο θα 

παρακρατηθεί από το τελευταίο ανεξόφλητο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου. Σε 

περίπτωση που υπάρξει δεύτερη αρνητική αξιολόγηση του εργολάβου από το τµήµα, η εισήγηση 

προς το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. θα αφορά την επιβολή προστίµου ίσου µε το 20% της καθαρής αξίας της 

µηνιαίας αποζηµίωσης του εργολάβου. Εάν υπάρξει και τρίτη αρνητική αξιολόγηση, η εισήγηση 

προς το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. θα αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του 

εργολάβου ως έκπτωτου, µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

 

14. Σε περίπτωση που η πληρωµή της αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 

(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 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. 

 

15. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε κατάλληλα από τους συµβαλλόµενους. Ένα (1) αντίτυπο πήρε η ανάδοχος και δύο (2) 

αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α. 

                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

       

                                                      

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  

 


