ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
12Α, T.K. 24 100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Στην Αθήνα, σήµερα, την 10/10/2014, 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 (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη
Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ) , που
έχει έδρα στην ********, επί της οδού ****** ********** **, Τ.Κ. ** ***, µε Α.Φ.Μ. *********, αρµόδια
∆.Ο.Υ. *********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ******* ∆ελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****,
από την *.* ********* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε:
I.
Την απόφαση επί του 69ου θέµατος της 302ης /07-08-2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
µε Α∆Α : ΒΑΠ∆ΟΡΕ1-Φ2Λ
II.
Την υπ’ αριθ. 4305/13-6-2014 απόφαση προέγκρισης δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: ΩΛΦΙΟΡΕ1-Ν7Μ
και Α∆ΑΜ Έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 14REQ002119469, ποσού 1.464,04 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, στον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, για τον ετήσιο καθαρισµό
των χώρων του Γραφείου ΕΤΑΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε στη Καλαµάτα.
III.
Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16105/27-2-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α:
ΒΙΕΛΟΡΕ1-ΑΛΦ, στον ΚΑΕ 0845.000, για τη πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. K.A.E.: 0845.000, Οικ.
Έτους 2014 «∆απάνες καθαρισµού γραφείων ΚΣ».
IV.
Το υπ΄ αριθµ πρωτ. 42541/4-6-2014 αίτηµα (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς αιτήµατος:
14REQ002096302), της ∆/νσης Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών των Τοµέων
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. µε θέµα: «Ετήσια ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του καθαρισµού των χώρων
του Γραφείου ΕΤΑΑ/ Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. Μεσσηνίας» και την από 25/5/2014 προσφορά
του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ προς το Γραφείο Μεσσηνίας, που το συνόδευε,
Τις διατάξεις του άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 22 του ν. 4144/2013,
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση καθαρισµού των χώρων που
στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Γραφείου των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη
Καλαµάτα, επί της οδού Ιατροπούλου 12Α , Τ.Κ. 24 100, 2ος όροφος, συνολικής επιφάνειας
126,00 µ2 , δύο (2 ) φορές την εβδοµάδα , για 1 ώρα, µετά το κλείσιµο των γραφείων και ο
καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικά και εξωτερικά) µία φορά το µήνα και εκτάκτως εφόσον
αυτό απαιτείται.
Ειδικότερα στις εργασίες γενικού καθαρισµού που οφείλει ο Ανάδοχος να εκτελεί σε κάθε
επίσκεψη, βάσει της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνονται:
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1) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε τα κατάλληλα υλικά.
2) Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των σταθερών και κινητών επίπλων, των καθισµάτων όλων των
µηχανικών µέσων και των εντύπων, που υπάρχουν στα γραφεία .
3) Καθαρισµός και απολύµανση λεκανών νιπτήρων και πλακιδίων W.C. πλύσιµο και γυάλισµα
καθρεφτών W.C. αφαίρεση αλάτων νερού από τις βρύσες.
4) Σχολαστικός καθαρισµός των γραφείων µε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα µεγαλύτερου
του 75%, καθαρισµός λεκέδων από πόρτες, τοίχους και διακόπτες, καθαρισµός εισόδου και των
υαλοπινάκων γκισέ .
5) Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και κρεµοσάπουνου στις συσκευές.
6) Άδειασµα, καθαρισµός και πλύσιµο των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που
βρίσκονται στους χώρους υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριµµάτων και τοποθέτηση νέας
σακούλας.
7) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριµµάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου .
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει µία φορά το µήνα να πραγµατοποιεί:
1) Καθαρισµό και πλύσιµο των τοίχων καθώς και των θυρών .
2) Καθαρισµό και πλύσιµο των φοριαµών και περσίδων .
3) Καθαρισµό των υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά και εκτάκτως εφόσον αυτό απαιτείται.
4) Καθαρισµό εξωστών από ρύπους, περιττώµατα πτηνών κλπ.
Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρκετάρει τα δάπεδα των χώρων, 4 φορές το χρόνο.
Τα προϊόντα καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των γραφείων, πρέπει να
είναι αντισηπτικά, αλκοολούχα διαλύµατα µεγαλύτερα του 75%, να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Τα απολυµαντικά
προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να φέρουν τον αριθµό
άδειας κυκλοφορίας τους. Τέλος, τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να
αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία και να µην προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτηρίου.
Επίσης τα µέσα καθαρισµού θα πρέπει να είναι ξεχωριστά για τους διάφορους χώρους του
κτιρίου ( γραφεία υπαλλήλων, δάπεδο, χώροι αρχείων, W.C.)
Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του παραθέτει τα εξής στοιχεία:
 Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο είναι: 1 άτοµο για δύο (2 ) φορές την
εβδοµάδα, για 1 ώρα κάθε φορά.
 H συλλογική σύµβαση εργασίας, στην οποία υπάγεται ο εργαζόµενος του Αναδόχου, είναι η
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2012-2013.
 Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές για
τον εργαζόµενο στο συγκεκριµένο έργο, ανέρχεται στο ποσό των 518,40 € ετησίως.
 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, µε βάση το προϋπολογισθέν ποσό των
πάσης φύσεως νοµίµων αποδοχών του εργαζόµενου του, ανέρχεται στο ποσό των 142,32 €,
ετησίως.
 Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού για τον εργαζόµενο ανέρχονται σε 126,00 µ2 .
 Στη προσφορά έχει συµπεριληφθεί εύλογο ποσό που αντιστοιχεί, σε κόστος αναλωσίµων,
διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος και κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων.
• Για την ασφάλεια του Ταµείου ή για απώλειες που θα αποδειχθεί ότι διαπράχθηκαν κατά τις
ώρες εργασίας του συνεργείου, υπεύθυνος σύµφωνα µε Υ∆ του 1599/86 του Αναδόχου , είναι ο
ίδιος δηλ. ο κ. Χρήστος Λαγογιάννης.
• Ο Εργοδότης δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή
παραλείψεις του προσωπικού, που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου
καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό αυτό. Η
υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου, για οποιοδήποτε ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε
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άλλον Οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
• Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να αποτρέπονται
ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, σαν µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που
µπορεί να συµβεί.
• Ο εργαζόµενος στο συνεργείο καθαρισµού θα εκτελεί το παρόν έργο, υπό την επίβλεψη,
έλεγχο και ευθύνη του ίδιου του εργολάβου, ο οποίος θα είναι και ο εργοδότης του .
• Ο Εργοδότης θα µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί αλλαγή
εργαζόµενου στο συνεργείο, αν κατά τη γνώµη του αυτός δεν αποδίδει τα αναµενόµενα.
• Ο εργολάβος µαζί µε την από 25/5/2014 προσφορά του κατέθεσε στο Ταµείο Υ.∆. του
1599/86 µε το όνοµα του εργαζοµένου του, που θα απασχολήσει στο παρόν έργο, τον οποίο
δηλώνει ότι ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α.
Επίσης υπέβαλε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού του, από την οικεία επιθεώρηση
εργασίας. Τέλος δήλωσε ότι θα ενηµερώνει έγκαιρα το Ταµείο, για οποιαδήποτε αλλαγή
εργαζόµενου του στο έργο , προσκοµίζοντας επίσης τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν
την ασφαλιστική κάλυψη του νέου υπαλλήλου του.
• Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα µέσω εκπροσώπων του, να ελέγχει την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο και τη πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης.
•
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται µε τον
εργοδότη και να συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις του.
Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους.
Ως ηµεροµηνία έναρξης αυτής, καθορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της.
Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή, βάσει της από 25/5/2014 προσφοράς
του προς το Γραφείο των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη Καλαµάτα, η οποία
προεγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 4305/13-6-2014 απόφαση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: ΩΛΦΙΟΡΕ1-Ν7Μ και Α∆ΑΜ Έγκρισης
πρωτογενούς αιτήµατος : 14REQ002119469 και έγινε κατακύρωση της ανάθεσης του έργου στον
Ανάδοχο κ, ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, µε την απόφαση επί του 69ου θέµατος της 302ης /0708-2014 ( Α.∆.Α.: ΒΑΠ∆ΟΡΕ1-Φ2Λ), µε το συνολικό ποσό των 1.190,28 € ετησίως, ή 99,19 €
µηνιαίως, πλέον ΦΠΑ 23 % .
Στην ανωτέρω αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνεται το κόστος των υλικών καθαρισµού –
απολύµανσης και του εξοπλισµού (αντισηπτικά, απορρυπαντικά, γάντια, π.χ. µηχανικά µέσα,
εργαλεία, βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον
καθαρισµό των χώρων, τα οποία βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός από: σαπούνι χεριών, χαρτί
τουαλέτας και χειροπετσέτες, που θα διατίθενται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από
τον Εργοδότη τµηµατικά, βάσει των υποβαλλόµενων τιµολογίων, εφόσον περαιώνονται οι
αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά από προηγούµενη θεώρηση των
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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 εκδίδονται τα τιµολόγια του Αναδόχου είναι τα εξής:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61
Α.Φ.Μ. 998146384 , ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ΄)
Οι κατά νόµο κρατήσεις και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν
βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι:
• Κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου.
• Χαρτόσηµο 2,4% στο ποσό της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ.
• Παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ ΦΠΑ αξία.
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 Εργοδότης δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την παρούσα για παράβαση εκ µέρους
του άλλου µέρους των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση αυτή, καθώς και να
αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Επιπλέον θα
επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή αµοιβής κατά 10%, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση
παρατηρείται στις ανατιθέµενες δια της παρούσας υποχρεώσεις 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).
3. Αν o Εργοδότης ενηµερωθεί εγγράφως από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για διαπιστωθείσες παραβάσεις του Αναδόχου,
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, καθώς και για τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίµου, θα
καταγγελθεί η σύµβαση µε τον Ανάδοχο και θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας.
Ο Ανάδοχος ήδη µε την από 25-5-2014 προσφορά του, έχει υποβάλει την 22794/28-3-2014
ένορκη βεβαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22, παρ. 2, εδάφιο ∆, του ν. 4144/2013,
«περί µη επιβολής σε βάρος του πράξεων επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας», ενώπιον του συµβολαιογράφου Καλαµάτας κ.
∆ηµητρίου Γεωρ. Σκούλικα.
Άρθρο 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
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, ή τέλος να χρησιµοποιήσει, άλλον (υπεργολάβο)
στην εκτέλεση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους.
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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. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς
λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.)
6. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.
Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους
συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από
ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
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