
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ  

ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα την  25/2/2015,  µεταξύ: 

1) Αφενός του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, Τ.Κ. 104 33, 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 εταιρείας  µε επωνυµία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ Α.Ε.”  ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, Θέση 

Λυκοτούµπανο, Τ.Κ. 194 00, µε Α.Φ.Μ. 998775127, ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, το ∆Σ της οποίας 

σύµφωνα µε το πρακτικό ( θέµα 1ο ) της συνεδρίασης του στις 24/2/2015,  εξουσιοδότησε για την 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης, τον  κ. Αναγνώστου Χρήστο του Μιχαήλ µε  Α.Φ.Μ. *********,  

κάτοχο του ∆.Τ.  µε στοιχεία  ** ******, εκδοθέντος  από το Α.Τ. ******** *******, (στο εξής θα 

αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 34ου  θέµατος της 331Ης /5-2-2015  συνεδρίασης 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Ω24ΟΡΕ1-9ΣΕ ). 

• Της υπ’ αριθµ. πρωτ. 32013/29.01.2015  Πρόσκλησης του Ε.Τ.Α.Α. για υποβολή 
προσφοράς, για την ανάδειξη προµηθευτή χαρτικών και ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες 
των Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.  

• Της υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.   33176/30-1-2015   προσφοράς του Αναδόχου. 

• Των αιτηµάτων και αποφάσεων δέσµευσης πίστωσης  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  και 
των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.:  

Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε.: Πρωτογενές αίτηµα αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 18873/19-1-2015 (Α∆ΑΜ 
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ002569052) & απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ: 
3048/15-1-2015, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 2.050,00 €,  στον ΚΑΕ: 1381.000 του 
προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Μηχανικών & Ε∆Ε οικ. έτους 2015 (Α∆Α: Ψ4ΤΨΟΡΕ1-673 - 
Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ002569430). 
Ενιαίες Υπηρεσίες Ε.Τ.Α.Α.: Πρωτογενές αίτηµα αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 17790/16-1-2015 (Α∆ΑΜ 
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ002572236) & απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ: 
31867/29-1-2015, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 3.000,00 €, στον ΚΑΕ: 1381.000 του 
προϋπολογισµού εξόδων ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.  οικ. έτους 2015 (Α∆Α: 
ΩΞΟΝΟΡΕ1-Ι38 Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος:15REQ002572495). 
 
αναθέτει στον Ανάδοχο την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 ( παραδοτέων 
ειδών) που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Παραδοτέα είδη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 
1. Ως συνολικό τίµηµα για την ανωτέρω προµήθεια ειδών καθαριότητας και ατοµικής υγιεινής, 

ορίζεται  σύµφωνα µε την απόφαση επί του 34ου θέµατος της 331Ης /5-2-2015  συνεδρίασης 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Ω24ΟΡΕ1-9ΣΕ ),  το ποσό  των 2.931,72 € πλέον ΦΠΑ 23% ή 
3.606,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το ως άνω συνολικό ποσό, επιµερίζεται µε βάση τα 
παραδοτέα ανά υπηρεσία  είδη σε,  1.260,80 € πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ. 1.550,78 €. 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. και σε 1.670,92 € πλέον 
ΦΠΑ 23% ή  2.055,23 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τις Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ.  

Αναλυτικά τα υπό προµήθεια είδη ανά υπηρεσία, οι ποσότητες τους ανά είδος,  καθώς το συνολικό 
κόστος φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ -2 που ακολουθεί.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 
 
 
 
 

Α.ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Χαρτί υγείας  ΜΑRΚ µη ανακυκλωµένο 85 gr 
δίφυλλο, γκοφρέ,  Α’ ποιότητας 7880 ρολά 

Β. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΑ 

1 Χαρτί κουζίνας 800 gr-STRONG  804 ρολά 
2 Χαρτί υγείας  ΜΑRΚ µη ανακυκλωµένο 85gr 

δίφυλλο, γκοφρέ,  Α’ ποιότητας 2.920 ρολά 
3 Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκια λευκές 

(ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ55) 15 Κιλά 
4 Σκούπα µε κοντάρι πλαστικό 5 τεµάχια 
5 Πρέσσα σφουγγαρίσµατος για επαγγελµατικό 

καρότσι 1 
6 Κάδος απορριµµάτων ανοξείδωτος  µε 

πεντάλ (περίπου 12lt) 1 

Α.ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1. Χαρτί υγείας  ΜΑRΚ µη ανακυκλωµένο 85 gr δίφυλλο, 
γκοφρέ,  Α’ ποιότητας 7880 ρολά 

1.260,80 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

1.260,80€ 

 ΦΠΑ23% 
 

289,98 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.550,78 € 

Β. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Χαρτί κουζίνας 800 gr 804 ρολά 1.125,60 
2 Χαρτί υγείας µη ανακυκλωµένο 80-90gr δίφυλλο, 

γκοφρέ,  Α’ ποιότητας 2.920 ρολά 467,20 
3 Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκια λευκές 

(ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ55) 15 Κιλά 27,90 
4 Σκούπα µε κοντάρι πλαστικό 5 τεµάχια 8,40 
5 Πρέσα σφουγγαρίσµατος για επαγγελµατικό καρότσι 1 25,09 
6 Κάδος απορριµµάτων ανοξείδωτος  µε πεντάλ 

(περίπου 12lt) 1 16,73 
 ΣΥΝΟΛΟ   1.670,92 € 

 ΦΠΑ 23%    384,31 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.055,23 € 
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2. Στο  προαναφερθέν ποσό συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και παράδοσης 

στα κτήρια όπου στεγάζονται & λειτουργούν,  η Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & 

Ε.∆.Ε. και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης των ως άνω 

υπηρεσιών  του Ε.Τ.Α.Α. εντός  της ίδιας πόλης, η παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, 

κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου, από την Υπηρεσία.  

3. Οι συνολικές τιµές για τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτές ήδη αναφέρθηκαν στον 

ΠΙΝΑΚΑ 2  δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.  

4. Με την παράδοση των ειδών καθαριότητας και ατοµικής υγιεινής στους Τοµείς 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. και τις & τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., ο ανάδοχος θα εκδίδει Τιµολόγιο 

– ∆ελτίο Αποστολής. Η πληρωµή του ποσού µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων,  θα 

καταβάλλεται από τον Εργοδότη βάσει του υποβληθέντος τιµολογίου του Αναδόχου, εφόσον 

περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του και µετά από προηγούµενη θεώρηση 

του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει Αριθµό Λογαριασµού 
Τραπέζης (IBAN) και τα νοµίµως  απαιτούµενα  παραστατικά που θα  ζητηθούν από την αρµόδια 
Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 

5. Τον Ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, 
καθώς και όποιες άλλες κρατήσεις ενδεχοµένως επιβληθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

6. Τα τιµολόγια για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  & τις Ενιαίες Υπηρεσίες  θα 
εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

 
� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 -104 33 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384   
  ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. επί της 

οδού  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 
 
� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 -104 33 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384   
 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Ενιαίες Υπηρεσίες  επί της οδού  

ΜΑΡΝΗ 22- 104 33 ΑΘΗΝΑ 
 
7. Τόπος παράδοσης των ειδών: 
Α) Για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε, η Κεντρική υπηρεσία τους επί της οδού 

Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα Τ.Κ. 105 61 – τηλ. Επικοινωνίας 210 3740316, ή όποια 
άλλη διεύθυνση εντός της πόλης, υποδειχθεί αρµοδίως στον Ανάδοχο, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης 

Β) Για τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. το κτήριο επί της οδού Μάρνη 22, στην Αθήνα 
Τ.Κ. 104 33,  τηλ. Επικοινωνίας 210 5217325, 2105217327, 2105217304.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης  έχει µέγιστη διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της, 
ολοκληρώνεται δε µε την παράδοση της προµήθειας όλων  των ειδών καθαριότητας και ατοµικής 
υγιεινής, στα κτήρια όπου στεγάζονται & λειτουργούν οι Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. και η 
Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
Η παράδοση θα γίνεται είτε τµηµατικά, είτε εξ ολοκλήρου βάσει των αναγκών  των Υπηρεσιών του 
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Ε.Τ.Α.Α. και σύµφωνα µε τις συµβατικές ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, κατόπιν έγγραφης 
ενηµέρωσης του Αναδόχου από τους Τοµείς και τις Ενιαίες Υπηρεσίες, µέχρι την κάλυψη των 
συνολικών ποσοτήτων, όπως αυτές περιγράφηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την 
καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την 
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 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, 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.) 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια 
των Αθηνών 

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους 
συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (4)  πρωτότυπα και έλαβε ένα ο Ανάδοχος & 
τρία ο Εργοδότης εκ των οποίων  ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

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

 

 

 


