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 ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α  546 26 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

            
    
Στην Αθήνα, σήµερα, την      20/12/2013,  µεταξύ: 
 
1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 

«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη 
Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 

       & 
2)   Αφετέρου της ατοµικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΛΟΣΙ∆ΗΣ» που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Βάρναλη 4, 56123 µε Α.Φ.Μ. ………….. και ∆.Ο.Υ. ………… 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Λολοσίδη Αλέξανδρο, κατόχου του υπ’ αριθµ. ………. 
∆ελτίου Ταυτότητας, και µε ΑΦ.Μ. ……… της ∆.Ο.Υ. ………., (στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»), 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
                                                                           

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 
α) Την απόφαση επί του 6ου θέµατος της 258/07-11-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε 
Α∆Α: BΛ11ΟΡΕ1-Η99 
β) Την υπ’αριθµ. 144 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α: ΒΛΛΟΟΡΕ1-ΝΩΡ, στον ΚΑΕ 
0845.10 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 4.140,18 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών έτους 2013  που  καταχωρήθηκε 
µε α/α 144 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας &  
γ) η υπ’ αριθµ. Πρωτ. Τ.Υ.∆.Θ. 4708/10.09.13 προσφορά της ατοµικής επιχείρησης 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» Αλεξ. Γεωργίου Λολοσίδης, 
 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση της καθαριότητας των γραφείων 
στέγασης του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης επί της οδού ∆ωδεκανήσου 10Α , Τ.Κ. 546 26 
Θεσσαλονίκη. 
  
Οι εργασίες που οφείλει ο Ανάδοχος να εκτελέσει, βάσει της παρούσας σύµβασης, είναι οι εξής: 
      
Α. Σε καθηµερινή βάση: 
 

1. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των τεσσάρων γραφείων, του κοινόχρηστου χώρου που 
 οδηγεί σε αυτά 

2. Ξεσκόνισµα των γραφείων και των επίπλων 
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3. Καθαρισµός των WC 
4. Kαθαρισµός του χώρου της κουζίνας 
5. Αποκοµιδή των απορριµµάτων από τα καλάθια αχρήστων που βρίσκονται στα γραφεία, 

 στο διάδροµο, στην κουζίνα και στα WC. 
 
B. Σε µηνιαία βάση: 
 

1. Καθαρισµός του χώρου του Αρχείου και των υαλοπινάκων 
 

Ο Aνάδοχος  µε την προσφορά του παραθέτει τα εξής στοιχεία: 
 
� Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο είναι: ένας (1). 
� Oι ηµέρες εργασίας είναι: ∆ευτέρα έως Παρασκευή για δύο ώρες εργασίας ανά ηµέρα και από 
 τις 13.00-15.00.  
� Ο προσφέρων απασχολείται ο ίδιος στο έργο, είναι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ µε αρ. 
 µητρώου Ε.Α.Μ. ………., και δεν απασχολεί άλλο άτοµο. 
� Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται στο 
 ποσό των 963,02 € το δίµηνο.  
� Τα τετραγωνικά µέτρα ανέρχονται σε 368 ανά άτοµο. 

 
 Επίσης µε την προσφορά του, προσκόµισε και ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου, περί 
µη επιβολής σε βάρος του πράξης επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας», για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το 
Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισµού ή και φύλαξης, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013  

 

Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
H διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται για χρονικό διάστηµα εννέα µηνών από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

 

                                               Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
Τ.Υ.∆.Θ. 4708/10-09-2013 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 6ου θέµατος 
της 258ης/07.11.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό ποσό των  3.366,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 4.140,18 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. Ως µηνιαία αµοιβή θα 
λαµβάνει για την εκτέλεση της Εργολαβίας το συνολικό ποσό των 374,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
ύστερα από προσκόµιση  τιµολογίων των.  

2. Το κόστος των υλικών καθαρισµού –απολύµανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
                    

Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων   θα  καταβάλλεται 
από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο τµηµατικά βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων µετά από την 
ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή του Τοµέα, βάσει του 
υποβληθέντος τιµολογίου του αναδόχου και µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
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Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
• Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

• Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο του Αναδόχου είναι τα εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α, 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Α.Φ.Μ.:          998146384 
∆.Ο.Υ.:          ∆’ ΑΘΗΝΩΝ  
 

Οι  κατά Νόµο κρατήσεις & όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν , 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και  είναι:  

 
� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό της κράτησης του Μ.Τ.Π.Υ. 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ 
της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 
 

2. Με την καταβολή του συµβατικού  ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι 
απαιτήσεις κάθε είδους του  Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο 
Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και 
συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την 
προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, βοηθών 
εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος  για την εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι 
του Εργοδότη. 

 
Άρθρο 5: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
1. Ο Eργοδότης δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την παρούσα µόνο για παράβαση εκ µέρους 
του άλλου µέρους των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, καθώς και να αξιώσει 
την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. 

 
2. Ο 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 τον Ανάδοχο και θα 
επιβληθούν σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ΚΠ∆ ( Π.∆. 118/2007 άρθρο 34). 
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Άρθρο 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών  να ασκήσουν τα 
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα 
αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής 
σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα καθ’ ύλην 
αρµόδια της πόλεως των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας, από 
τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ         Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                 ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                  
 
 
 
 
        ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ                      
 
 
 
 
 
 
 

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 

 


