
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

              Στην Αθήνα σήμερα 06 /  01 /2011 μεταξύ:
Α) 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,  αριθμό  22,  ο  πρώτος  συμβαλλόμενος,  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Α΄ 
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Γαμβρίλη Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 9, του Ν. 
3655/2008 

και

Β) της εταιρείας Αττικά Κτίρια, Τεχνική Οργάνωση και Συντήρηση κτιρίων ΕΠΕ που συνοπτικά θα 
αναφέρεται  στην  παρούσα  ως  <<Ανάδοχος>>,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  (  Αχαρνών  461,  Νέα 
Χαλκηδόνα) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο  XXXXXX, (κάτοχο του υπ’ αριθμόν  XXXXX 
Α.Δ.Τ.  και  ΑΦ.Μ.  XXXXXXXX,  Δ.Ο.Υ.XXXXX),  με  Α.Φ.Μ.  XXXXXX,  Δ.Ο.Υ.  Νέας 
Φιλαδελφείας, ο δεύτερος συμβαλλόμενος, προς υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και έκαναν 
αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
                   ,                                                                                                                           

1.  Το  Ε.Τ.Α.Α.,  με  την   από  27/10/2010  και  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  125916  διακήρυξη  του, 
προκήρυξε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού για την καθαριότητα των 
χώρων στέγασης των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (ημιώροφος, ισόγειο, και Α΄ όροφος), που 
βρίσκoνται στην οδό Μάρνη, αριθμό 22, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερομένη διακήρυξη.

2. Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών που συστάθηκε νόμιμα, με την με 
αριθμ.  83/10-6-2010  θέμα  13ο απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ε.Τ.Α.Α.,  διενήργησε  τον  παραπάνω 
διαγωνισμό στις  05  Νοεμβρίου  2010 και  πρότεινε  την  κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού στη 
δεύτερη των συμβαλλομένων , η οποία  διά του νομίμου εκπροσώπου της  προσέφερε το ποσό των 
19.752,00 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (4.542,96 ευρώ), σύνολο 24.294,96 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, το 
ποσόν ανέρχεται σε 1.646,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (378,58 ευρώ), σύνολο 2.024,58 ευρώ. Στην 
τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  
ετήσια, με ισχύ από 01 /02 /2011 έως 31/01 /2012. 

3.  Το Δ.Σ.  του Ε.Τ.Α.Α.  με  την με  αριθ.  108/03-12-2010 Θέμα 47ο απόφασή του επικύρωσε  το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη 
δεύτερη των συμβαλλομένων αντί του ποσού των 19.752,00 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (4.542,96 
ευρώ),  σύνολο 24.294,96 ευρώ,  με  τους  όρους  που αναφέρονται  στη  διακήρυξη διενέργειας  του 
διαγωνισμού. Σε μηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 1.646,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (378,58 
ευρώ), σύνολο 2.024,58 ευρώ. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το  Ε.Τ.Α.Α., δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Γαμβρίλη Ιωάννη, 
αναθέτει  στη  δεύτερη  των  συμβαλλομένων  εταιρεία  Αττικά  Κτίρια,  Τεχνική  Οργάνωση  και 
Συντήρηση κτιρίων ΕΠΕ, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή αναλαμβάνει τον καθαρισμό του 
κτηρίου  των  Ενιαίων  Υπηρεσιών  του  Ε.Τ.Α.Α.,  όπως  λεπτομερώς  περιγράφεται  στην  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου 125916/27-10-2010 διακήρυξη και συγκεκριμένα στο παράρτημα Γ αυτής, αντί της 
προσφερθείσας χαμηλότερης τιμής και με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού,  τους  οποίους  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  η  δεύτερη  των  συμβαλλομένων  διά  του 
εκπροσώπου της. 



5. Οι εργασίες που πρέπει, βάσει της παρούσας σύμβασης, να εκτελούνται από την ανάδοχο εταιρεία 
στο κτήριο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. στη Μάρνη, αριθμό 22, είναι οι εξής:

1. Καθαρισμός των τριών ορόφων (ημιώροφου, 1ου και 2ου συνολικής έκτασης 700 τμ περίπου) του 
κτιρίου της οδού Μάρνη 22 μετά τη λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων και συγκεκριμένα εκτέλεση 
των κάτωθι εργασιών σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες).
α/ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα και των τριών ορόφων
β/ Ξεσκόνισμα των γραφείων και γενικά των επίπλων
γ/ Σχολαστική καθαριότητα στις τουαλέτες και τοποθέτηση χαρτιών υγείας, χαρτοπετσετών, 
σαπουνιών, αντισηπτικών κλπ τα οποία θα διατίθενται από τον εργοδότη μία φορά το μήνα
δ/  Άπαξ το μήνα γενική καθαριότητα όλων των χώρων καθώς των πρεβαζιών και των εσωτερικών 
και εξωτερικών τζαμιών των χώρων λειτουργίας των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
ε/ Αποκομιδή των πλαστικών σακουλών από τα καλάθια αχρήστων (γραφείων και τουαλετών) – 
τοποθέτηση νέων και μεταφορά των σκουπιδιών στο χώρο συγκέντρωσής τους. 
στ/ Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
ζ/ Να διατεθούν δύο εργαζόμενες καθαριότητας και να τηρούν συγκεκριμένο ωράριο από τις 15.00 
έως τις 19.00 καθημερινά (τέσσερις (4) ώρες ημερησίως). Η εργασία θα είναι πενθήμερη (εργάσιμες 
ημέρες).
η/ Πλύσιμο τοίχων άπαξ κάθε τρίμηνο.

6.  Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα επιβαρύνουν την ανάδοχο.

7.  H Aνάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία:

1. Ο αριθμός των εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο είναι δύο.
2. Oι ημέρες εργασίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 15:00-19:00. 
3. H συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι η Δ.Α. 11/2008 
των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, (Π.Κ. 6/6-6-2008). 
4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των δύο εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό των 976,60 € ανά μήνα. 
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται  στο 
ποσό των 274,88 € ανά μήνα. 
6. Τα τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ανέρχονται σε 350 τ.μ. ανά άτομο.
 
8. Η ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του εργοδότη έχει  προσκομίσει  τα εξής 
δικαιολογητικά:  α)  απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  τελευταίου  τριμήνου,  β)  πιστοποιητικό 
φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  γ)  πιστοποιητικό  του  Εμπορικού  και  Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος καθώς και το ειδικό επάγγελμα 
που  ασκεί,  δ)  δικαιολογητικά  σύστασης  εταιρείας,  ε)  πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή 
διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία,  στ) 
κατάσταση απασχολουμένων της εταιρείας τόσο σε 4ωρη όσο και σε 8ωρη απασχόληση, η οποία 
πρέπει να εναρμονίζεται με την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., επικυρωμένη από την αρμόδια υπηρεσία 
ελέγχου.

9. Η ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ποσού 1.975,20 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 τη λήξη της 
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σύμβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονομική εκκρεμότητα με τον εργοδότη. Σε περίπτωση 
αθέτησης των υποχρεώσεων της η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

10. 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.

11. 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 η 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 την ανάδοχο.

12. 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  (κλαδική)  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. 

13. Όταν οι υπηρεσίες η οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των 
υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου 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. 

14. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας 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 Ε.Τ.Α.Α., με απλή εξώδικη δήλωση που θα της 
κοινοποιηθεί νόμιμα.

15. 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 
από την πλευρά της αναδόχου.

16. 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.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.

17.  Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την  
παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις  του ΠΔ 118/2007 και εν γένει  οι  διατάξεις  περί 
προμηθειών του Δημοσίου. Σε περίπτωση  διαφορών, που  ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ'  αφορμής  της,  το  Ταμείο  και  ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες .της 
καλής  πίστης  και  των χρηστών συναλλακτικών  ηθών  πάντα  υπό το  πρίσμα της  προστασίας  του 
Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
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18.  Η  παρούσα  σύμβαση  έγινε  σε  δύο  (2)  πρωτότυπα,  τα  οποία  υπογράφηκαν  από  τους 
συμβαλλόμενους, αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν και καθένα από τα μέρη έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

            ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
         Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                    Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

          Ιωάννης Γαμβρίλης
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