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 ΣΥΜΒΑΣΗ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΑΡΝΗ 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ 
 

            
   Στην Αθήνα σήµερα, Τρίτη 09/07/2013 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, αριθµό 22, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. 
Aντώνη  Σελλιανάκη. 
 
και 
 
Β) της εταιρείας SPYROTHERM TEXNOΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως <<Ανάδοχος>>, που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Θηβών και Βοσπόρου 29, Αγ. ∆ηµήτριος, µε Α.Φ.Μ. 082385033 και ∆.Ο.Υ. Αγ. ∆ηµητρίου και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Σπυριάδη Νικόλαο, κάτοχο του υπ’ αριθµ. …….. Α.∆.Τ. και µε 
ΑΦ.Μ. ……..και ∆.Ο.Υ. …….., προς υπογραφή της παρούσας, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
                                                                                                                                               
1. Το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. µε την από 04-06-2013 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 180805 
επιστολή του, προσκάλεσε υποψήφιους για υποβολή προσφορών 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 βρίσκονται στην 
οδό Μάρνη, αριθµό 22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα. 
 
2. Οι υποβληθείσες προσφορές των υποψηφίων αποσφραγίστηκαν από το Τµήµα Προµηθειών του 
Ε.Τ.Α.Α. στις 10/06/2013 και αφού ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς τις προϋποθέσεις και 
τους όρους, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι κάλυπταν τις ανάγκες της Υπηρεσίας, προτάθηκε η απευθείας 
ανάθεση του έργου στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή µε το 
ποσό των 10.116,00 ευρώ ετησίως, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (2.326,68 ευρώ), σύνολο 12.442,68 ευρώ. 
Σε µηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 843,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (193,89 ευρώ), σύνολο 
1.036,89 ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
 
3.  Η διάρκεια της σύµβασης είναι ετήσια, µε ισχύ από 01/07/2013 έως 30/06/2014.  
 
4. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθ. 235/13-06-2013 Θέµα 17ο απόφασή του επικύρωσε το 
αποτέλεσµα της απευθείας ανάθεσης και κατακύρωσε αυτή στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί 
του ποσού των 10.116,00 ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (2.326,68 ευρώ), σύνολο 12.442,68 ευρώ, µε 
τους όρους που αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. 180805/04-06-2013 πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. Σε µηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 843,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (193,89 
ευρώ), σύνολο 1.036,89 ευρώ.  
 
5. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. Αντώνη Σελλιανάκη, 
αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία SPYROTHERM, TEXNOΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και αυτή αναλαµβάνει τον καθαρισµό του κτηρίου των 
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου 
180805/04-06-2013 πρόσκληση υποβολής προσφορών, αντί της χαµηλότερης προσφερθείσας τιµής 
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και µε τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στην πιο πάνω πρόσκληση υποβολής προσφορών, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συµβαλλοµένων διά του νοµίµου εκπροσώπου της.  
 
6. Οι εργασίες που οφείλει ο Ανάδοχος να εκτελεί στο κτήριο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 
στην οδό Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, βάσει της παρούσας σύµβασης, είναι οι εξής: 
 
Καθαρισµός των τριών ορόφων (ηµιώροφου, 1ου και 2ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 922 τµ 
περίπου) του κτιρίου των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και συγκεκριµένα εκτέλεση των κάτωθι 
εργασιών κατά τις εργάσιµες ηµέρες: 
 
Α. Σε καθηµερινή βάση 
α.    Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων των τριών ορόφων. 
β.    Ξεσκόνισµα των γραφείων και όλων των επίπλων. 
γ.  Σχολαστική καθαριότητα των WC και τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσέτας, σαπουνιών, 
αντισηπτικών κ.λ.π. τα οποία θα διατίθενται από τον Εργοδότη. 
δ.  Καθαρισµός στα κουζινάκια των ορόφων (σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων, καθαρισµό 
πάγκων και νεροχύτη, πλύσιµο σκευών, τακτοποίηση). 
ε.  Αποκοµιδή απορριµµάτων από τα καλάθια αχρήστων (γραφείων και WC), τοποθέτηση νέων 
σάκων απορριµµάτων σε αυτά και µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο συγκέντρωσής τους. 
 
Β. Σε δεκαπενθήµερη βάση 
α.  Καθαρισµός στα κουζινάκια των ορόφων (καθαρισµός ντουλαπιών και τακτοποίηση σκευών και 
λοιπών υλικών µέσα σε αυτά, καθαρισµός ψυγείου). 
 
Γ. Σε µηνιαία βάση 
α.   Γενική καθαριότητα όλων των χώρων των τριών ορόφων µία φορά το µήνα 
 
∆. Γενικά  
α. Καθαρισµός υαλοπινάκων κατόπιν συνεννοήσεως µε τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
Ε.Τ.Α.Α. - Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού (το κόστος θα καθορίζεται κατόπιν 
συνεννόησης µεταξύ των συµβαλλοµένων).  
 
Ε. Λοιποί Όροι 
α. Για τις παραπάνω εργασίες θα διατεθεί από τον Ανάδοχο ένας/µία υπάλληλος καθαριότητας, που 
θα τηρεί συγκεκριµένο ωράριο από τις 13:00 έως τις 17:00 καθηµερινά, τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως 
σε πενθήµερη βάση (εργάσιµες ηµέρες, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή). 
 
β.  Τα υλικά καθαρισµού και οι σακούλες απορριµµάτων που θα χρησιµοποιούνται, θα επιβαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
 
7.  Ο Aνάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία: 
 
� Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο είναι: ένας (1). 
� Oι ηµέρες εργασίας είναι: ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 13:00-17:00.  
� H συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι του Αναδόχου είναι η 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2010, 2011, 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 14/16-07-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την πράξη Υπ. Συµβουλίου αρ. 6 της 
28/02/2012 (ΦΕΚ 38 τ. Α’).  
� Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
της µιας εργαζόµενης στο συγκεκριµένο έργο ανέρχεται στο ποσό των 453,74 € ανά µήνα.  
� Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται στο 
ποσό των 198,20  € ανά µήνα.  
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� Τα τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο ανέρχονται σε 922 ανά άτοµο. 
  
8. Ο Ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Εργοδότη έχει προσκοµίσει τα εξής 
δικαιολογητικά: α) απόσπασµα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριµήνου, β) βεβαίωση φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας, γ) πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που πιστοποιεί 
την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί, δ) δικαιολογητικά 
σύστασης εταιρείας: τροποποίηση – κωδικοποίηση καταστατικού οµορρύθµου εταιρίας, ε) 
πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί 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 
εναρµονίζεται µε την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., επικυρωµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας µε αρ. 
πρωτ.15496/4-11-2011.   
 
9. Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. GRH103709/21-06-2013 εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού 1.011,60 ευρώ, της ALPHA BANK, ποσοστού ίσου µε το 10% της τιµής 
κατακύρωσης (υπολογιζόµενη σε ετήσια βάση), 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 υποχρεώσεών του, ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
10. Στο τέλος κάθε µήνα ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο και η πληρωµή θα γίνεται µετά την 
έγκριση του σχετικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια του Αναδόχου είναι τα εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 998146384 
∆.Ο.Υ. ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Τα τιµολόγια του Αναδόχου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, 3% επί της καθαρής αξίας υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ. 2,4% χαρτόσηµο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ., 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Ν. 
4013/2011) και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί των υπηρεσιών ποσοστού 8% στο προ ΦΠΑ 
ποσό, αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις, καθώς και σε κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν 
θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης. 
 
11. Για τη δαπάνη αυτή έχει δεσµευτεί ποσό 12.442,68 ευρώ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 191167/09-07-
2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
διοίκησης και λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. στον ΚΑΕ 084500 µε Α.∆.Α. ΒΛ4ΞΟΡΕ1-Τ19.που έχει 
καταχωρηθεί µε α/α 313 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας.   
 
12. 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. 
 
13. 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. 
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14. Όταν η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του Ε.Τ.Α.Α. διαπιστώσει 
παραβάσεις των όρων της παρούσας σύµβασης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση 
καταγγέλλεται.  
 
15. Οι όροι 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. 
 
16. 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 του Αναδόχου. 
 
17. Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου 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. 
 

18.  Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την 
παρούσα σύµβαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π∆ 118/2007 και εν γένει οι διατάξεις περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου. 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 
∆ηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 
19. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους 
συµβαλλόµενους, αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν. ∆ύο έλαβε το Ε.Τ.Α.Α. και ένα έλαβε ο 
Ανάδοχος.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

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


