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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤA ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΡ. 4-6, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 152 τ.µ. 

 

    

Στην Αθήνα, σήµερα την   10/06/2014,  µεταξύ: 

 

1) Αφενός 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»), 

       και 

2)  Αφετέρου της εταιρείας «ΠΡΟ-ΣΥ-ΚΑ ΚΑΤΣΟΣ Ε.Π.Ε-Γενικοί Καθαρισµοί-Ταχυµεταφορές 

Εγγράφων και Αντικειµένων» που εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Ερµή Ευαγγελίδη αρ.38, 

452 21 Ιωάννινα, µε Α.Φ.Μ. 997907155 και ∆.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α΄-Β΄) και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον κ. ……………., κατόχου του υπ’ αριθ. ……….. ∆ελτίου Ταυτότητας εκδοθέν 

από το έτος 2003  από την …………. 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: 

 

i. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο  22 του ν. 

4144/2013.  

ii. Την απόφαση επί του 1
ου

 θέµατος της 267/23-12-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε 

Α∆Α:  ΒΙΕΛΟΡΕ1-ΥΣ5.  

iii. Την υπ’ αριθ. 94 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: ΒΙΞΞΟΡΕ1-Ξ1Ο, στον ΚΑΕ 

0845.00 µε την οποία δεσµεύεται ποσό 5.166,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών έτους 2014  

που  καταχωρήθηκε µε α/α 110 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 

Υπηρεσίας. 

iv. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 109624/1-10-2013 προσφορά 

της εταιρείας «ΠΡΟ-ΣΥ-ΚΑ ΚΑΤΣΟΣ Ε.Π.Ε-Γενικοί καθαρισµοί-ταχυµεταφορές εγγράφων 

και αντικειµένων», 

v. Την υπ΄αριθµ. 21443/14-10-2013 ένορκη βεβαίωση του Κάτσου Άγγελου-Κωνσταντίνου του 

Χρήστου ενώπιον της Συµβολαιογράφου Ελένη Παναγιώτη Ράπτη. 

 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση της καθαριότητας των γραφείων του 

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Ιωαννίνων στον 1
ο
 όροφο της πολυώροφης οικοδοµής επί της 

οδού Ναπολέοντος  Ζέρβα αριθ. 4-6, επιφανείας 152  τ.µ. 
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Οι εργασίες που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος στο ανωτέρω αναφερόµενο κτήριο και τα 

αναλώσιµα που θα χρησιµοποιήσει για το σκοπό αυτό και βαρύνουν τον ίδιο, βάσει της παρούσας 

σύµβασης, είναι τα εξής: 

     

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

                 Κάθε Τρίτη και Πέµπτη 12:00 έως 15:00: 

• Καθαρισµός και ξεσκόνισµα γραφείων, επίπλων και διαφόρων επιφανειών και 

αντικειµένων. 

• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων. 

• Καθάρισµα τουαλετών µε απολυµαντικό υγρό και καθάρισµα νιπτήρων – βρυσών – 

καθρεπτών – θήκης χαρτιού – φωτιστικών κ.λ.π. 

• Άδειασµα δοχείων απορριµµάτων – αλλαγή σακούλας. 

• Αλλαγή χαρτιού –σαπουνιού. 

• Καθαρισµός γωνιών, οροφή.     

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

Χλωρίνη, απορρυπαντικό για σφουγγάρισµα, σακούλες, κρεµοσάπουνο, χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, 

υγρό καθαρισµού τζαµιών, AQUA FORTE και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για τον καθαρισµό. 

 

Τα προϊόντα καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν στο συγκεκριµένο έργο θα είναι 

καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου 

του Κράτους. Τα απολυµαντικά προϊόντα θα είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό 

Φαρµάκων και θα 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 τον 

εξοπλισµό του κτιρίου.  

 

Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

H διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της.  

                                         

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 

109624/1-10-2013 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 1
ου

 θέµατος της 

267ης/23.12.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το ποσό των 350,00 € µηνιαίως 

πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι, 430,50 € µηνιαίως συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (αντίστοιχα σε 

ετήσια βάση: 4.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι, 5.166 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  

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

συµπεριληφθεί στην προσφερόµενη ανωτέρω τιµή των 350,00€ µηνιαίως. 

                    

Άρθρο 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του παραθέτει τα εξής στοιχεία (βάσει του άρθρου 68 του Ν. 

3863/2010): 
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� Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο είναι: ένα (1) άτοµο µε µερική 

απασχόληση κάθε Τρίτη και Πέµπτη για τρεις (3) ώρες κάθε φορά, µε σύνολο εργατοωρών 

εικοσιτέσσερεις (24) µηνιαίως. 

� Oι ηµέρες εργασίας είναι: Τρίτη και Πέµπτη για 8 ηµέρες το µήνα Χ 3 ώρες=24 ώρες.  

� H συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι του Αναδόχου είναι η 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2012-2013/14-05-2013. 

� Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές  του 

εργαζόµενου στο  συγκεκριµένο έργο ανέρχεται στο ποσό των 1458,00 € ετησίως (µικτές 

 αποδοχές).  

� Το ύψος των εργοδοτικών εισφορών  µικτά – ΤΕΑΜ 27,46% ανέρχεται στο ποσό των  400,37 

€ ετησίως (µικτές  αποδοχές).  

� Τα τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο ανέρχονται σε 152 τµ. 

 

Στη προσφορά της εταιρείας έχει συµπεριληφθεί εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών της, κόστους αναλωσίµων, εργολαβικού κέρδους καθώς και οι νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου 

και τρίτων κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβάλλεται από τον 

Εργοδότη τµηµατικά βάση των υποβληθέντων 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 εκδοθεί το τιµολόγιο του Αναδόχου είναι τα εξής: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΑΧΑΡΝΩΝ 27, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.:              998146384 

∆.Ο.Υ.:               ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ) 

 

Οι κατά νόµο κρατήσεις και 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 των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 

� κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 

(Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  
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� τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

� Παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία, µετά την αφαίρεση 

των πιο πάνω κρατήσεων. 

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 6: AΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε το υπ’ αριθµ. ……………….. ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης γενικής 

αστικής ευθύνης της εταιρείας Υδρόγειος Α.Α. & Α.Ε., ισχύος µέχρι την 12
η
 ώρα της 31.12.2014 και 

συγκεκριµένα: 

• για µεµονωµένο ατύχηµα (σωµατικές βλάβες ή θάνατο συµπεριλαµβανοµένης και 

της χρηµατικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη & ψυχική οδύνη) µέχρι του ποσού 

των 10.000 €, 

• για οµαδικό ατύχηµα όσοι και να είναι οι παθόντες ή οι δικαιούχοι αθροιστικά για 

σωµατικές βλάβες µέχρι του ποσού των 20.0000 €, 

• για υλικές ζηµιές,  κατά γεγονός , µέχρι του ποσού των 5.000 €, 

• ανώτατο όριο ευθύνης  για όλη την διάρκεια της ασφάλισης, µέχρι του ποσού των 

30.000€ 

 

Επειδή η διάρκεια της ασφάλισης πρέπει να ισχύει όσο θα διαρκεί και η παρούσα σύµβαση, ο 

ανάδοχος οφείλει µε την λήξη του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συµβολαίου να προβεί στην ανανέωσή 

του και να προσκοµίσει το νέο ασφαλιστήριο στο Ταµείο. 

 

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Ο Εργοδότης 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 διατάξεων 

της ασφαλιστικής 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 τον Ανάδοχο και θα επιβληθούν σε αυτόν οι προβλεπόµενες από το νόµο 

κυρώσεις. Επισηµαίνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές 

παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν 
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παραβάσεις των όρων του ανωτέρω  άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση 

καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή.  

 

Άρθρο 8: 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. 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. 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 

 

 


