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 ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΑΘΗΝΑ 

 

       
 Στην Αθήνα, σήµερα, την 07/04/2014,  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 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα 

αποκαλείται «Εργοδότης»), 

       & 

2)   Αφετέρου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «ΙRIS CLEAN» που εδρεύει στον 

Αγ. ∆ηµήτριο, οδός Πάτµου 14, Τ.Κ. 173 42, τηλ. 210-9700848, fax: 210-9700901 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από την κα Γεωργιτσοπούλου Μαργαρίτα, κατόχου του υπ’ αριθµ. Ρ 667242/14-10-1994 ∆ελτίου 

Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Αγ. ∆ηµητρίου και µε ΑΦ.Μ. 998354580 της ∆.Ο.Υ.: Αγ. ∆ηµητρίου 

(στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

  

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

                                                                           

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού σε ετήσια 

βάση,  των χώρων στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 

στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34.  

Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την υπογραφή της σύµβασης  έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 

 

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

4144/2013.  

II. Τα υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 221268/26.09.2013 & 241695/12.11.2013 έγγραφα του Τοµέα 

Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών. (Πρωτογενές αίτηµα 13REQ001761828) 

 

III. Την απόφαση  επί του 9
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 262ης/28.11.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. ( Α∆Α: ΒΛ0ΧΟΡΕ1-ΓΘ3 & Α∆ΑΜ: 13REQ001761893) σχετικά µε την έγκριση 

διενέργειας διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη 

αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει σε ετήσια βάση, το έργο της καθαριότητας των χώρων στέγασης 

των κεντρικών υπηρεσιών του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Χαρ. 

Τρικούπη 34. 

 

IV. Την 14/2013 διακήρυξη του ως ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. και µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 253330/05.12.2013 (Α∆Α: ΒΛ0ΖΟΡΕ1-ΝΝΒ & Α∆ΑΜ: 13PROC001761961) 

 

V. Την πρόταση κατακύρωσης της  Επιτροπής Πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία 

συστάθηκε νόµιµα, µε την απόφαση επί του 6
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ.  240/11.07.2013 συνεδρίασης 

του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο διαγωνισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε στις 18.12.2013. Η εν λόγω 

Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, η 

οποία  διά του νοµίµου εκπροσώπου της, προσέφερε το ποσό των 890,00 ευρώ µηνιαίως, πλέον  

Φ.Π.Α. 23% (10.680,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ετησίως), σύνολο 13.136,40 ευρώ ετησίως 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
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VI. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 257183/18.12.2013 προσφορά της αναδόχου εταιρείας 

 

VII. Την υπ΄αριθµ. 2547/18.12.2013 ένορκη βεβαίωση της Μαργαρίτας Γεωργιτσοπούλου ενώπιον της 

συµβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Καραµούτσου του Αναστασίου 

 

VIII.  Την υπ’ αριθµ. 272 µε ηµεροµηνία 09.10.2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Π.∆.Α. µε αριθµό καταχώρησης 272 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Π.∆.Α. και Α.∆.Α. ΒΛΛΨΟΡΕ1-9Κ8, µε την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη ποσού ύψους 49.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 0845 (∆απάνες 

Καθαρισµού Γραφείων) , η οποία ανακλήθηκε και αναλήφθηκε εκ νέου η υποχρέωση σύµφωνα µε 

την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 17/10.01.2014 και Α∆Α: ΒΙΚΘΟΡΕ1-ΦΤΒ,  

ποσού 47.589,20  € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α– Τ.Π.∆.Α., ΚΑΕ: 0845, οικ. έτους 2014. 

 

IX. Την υπ’ αριθ. 275/20-02-2014, θέµα 8
ο
  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.( Α∆Α: ΒΙΕΡΟΡΕ1-ΙΗΒ), 

που επικύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και 

κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού των 890,00 ευρώ µηνιαίως, 

πλέον  Φ.Π.Α. 23% (10.680,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ετησίως), σύνολο 13.136,40 ευρώ ετησίως 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του 

διαγωνισµού αυτού.  

 

Άρθρο 2 :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 

257183/18.12.2013 προσφορά του, την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται ακολούθως: 

 

Η επιφάνεια των χώρων που θα καθαρίζονται ανέρχεται στα 1.450 τ.µ. και εκτείνονται στο εξαώροφο κτίριο 

µε δύο υπόγεια επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 (χώροι γραφείων, ιατρείων, κοινόχρηστοι χώροι, τα 

κλιµακοστάσια και ασανσέρ). 

Ειδικότερα ο γενικός καθαρισµός περιλαµβάνει: 

1) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε τα κατάλληλα υλικά καθηµερινά. 

2) Ξεσκόνισµα και καθαρισµό των σταθερών και κινητών επίπλων, των καθισµάτων και όλων των 

µηχανικών µέσων που υπάρχουν στα γραφεία καθηµερινά. 

3) Καθαρισµό και πλύσιµο των τοίχων καθώς και των θυρών µηνιαία. 

4) Καθαρισµό και πλύσιµο καθρεφτών, λεκανών W.C., των νιπτήρων καθηµερινά. 

5) Καθαρισµό και πλύσιµο των φοριαµών και περσίδων µηνιαία. 

6) Καθαρισµός των πεζοδροµίων δύο φορές την εβδοµάδα. 

7) Άδειασµα, καθαρισµό και πλύσιµο των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που βρίσκονται 

στους χώρους υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριµµάτων καθηµερινά. 

8) Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χαρτοπετσετών και κρεµοσάπουνου στις συσκευές καθηµερινά. 

9) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριµµάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου 

καθηµερινά. 

10) Σχολαστικό καθαρισµό των γραφείων µε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα µεγαλύτερο του 75% 

καθηµερινά. 

11) Καθαρισµό των υαλοπινάκων εσωτερικά κάθε µήνα και εξωτερικά τρεις φορές το χρόνο µε συνδροµή 

γερανοφόρου οχήµατος. 

12) Καθαρισµό των φωταγωγών από τα περιττώµατα των πτηνών, µία φορά το µήνα. 

 

Τα προϊόντα καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των γραφείων θα είναι αντισηπτικά 

αλκοολούχα διαλύµατα µεγαλύτερα του 75%, θα είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 

Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και θα προσκοµίζεται η σχετική βεβαίωση 

καταχώρησης. Τα απολυµαντικά προϊόντα θα είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και θα 

φέρουν τον αριθµό άδειας κυκλοφορίας τους. 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 των κτιρίων. 
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Όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης (αντισηπτικά, απορρυπαντικά, 

γάντια, βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισµό 

των χώρων, βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός από: σαπούνι χεριών, χαρτί τουαλέτας και χειροπετσέτα, που θα 

παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 

 Οι εργασίες καθαρισµού από το συνεργείο θα γίνονται τις ηµέρες από ∆ευτέρα έως και 

Παρασκευή για τους προαναφερόµενους και κοινόχρηστους χώρους. 

 

Η ώρα έναρξης της εργασίας τους θα είναι µετά τη λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων και θα 

απασχολούνται τέσσερα  (4) άτοµα, επί µία (1) ώρα έκαστο.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο  22 

του Ν. 4144/2013 και όσα αναφέρει στην προαναφερθείσα προσφορά της η ανάδοχος εταιρεία, οι εργαζόµενοι 

θα είναι άνω των 25 ετών µε κατώτερο ωροµίσθιο 3,93€, όπως αυτό καθορίζεται µε το άρθρο 1 του 

Ν.4046/2012, µε τον οποίο τροποποιήθηκε η από 15.07.10 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2010-11-12  και επαναδιατυπώθηκε µε 

τον Ν. 4093/12. Το υπολογιζόµενο ύψος των ετήσιων µικτών αποδοχών των εργαζοµένων ανέρχεται σε 

6.602,40€ και οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη σε 1.893,02€ 

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.  

 

Άρθρο 3 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

υπογραφή της  και µε δυνατότητα παράτασης για έναν ακόµη χρόνο, έπειτα από συµφωνία των 

συµβαλλοµένων µερών και κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

 

Άρθρο 4 : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η αµοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του, ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 10.680,00 €, πλέον  Φ.Π.Α. 

23%, ήτοι συνολικώς 13.136,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σε µηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 

890,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύνολο 1.094,70 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Στην αµοιβή 

περιλαµβάνονται ενδεικτικώς οι αµοιβές του προσωπικού, οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών Ταµείων, οι 

νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου, τα υλικά καθαρισµού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για την 

εκτέλεση του έργου. Η αµοιβή αυτή συνοµολογείται ως δίκαιη και εύλογη, θεωρείται οριστική και δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία. Απαραίτητος όρος για την 

καταβολή της αµοιβής είναι η παράδοση στο Ταµείο θεωρηµένου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. τιµολογίου 

παροχής υπηρεσιών και πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον κατά νόµο 

απαιτείται ή οποιοδήποτε άλλο νόµιµο δικαιολογητικό. Από την αµοιβή αυτή γίνεται παρακράτηση όλων των 

εξόδων, των νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων και φόρων. 

   

Άρθρο 5 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ.  GRH108569/ 07.03.2014 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης , της  ALPHA BANK, ποσού 1.068,00 ευρώ,  ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ 

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 µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε 

αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

 

Άρθρο 6 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και η πληρωµή θα γίνεται µετά την 

έγκριση του σχετικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: 

Α)  Θεωρηµένο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας 

∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
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Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως επιβληθούν κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης: 

� 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. 

� 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). 

� 3% τέλος χαρτοσήµου (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. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία 

των 10.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 

 

Άρθρο 7 : ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής των 

νοµίµων αποδοχών, της τήρησης του ωραρίου, των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 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 παραβάσεις των 

όρων του ανωτέρω  άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την 

αναθέτουσα αρχή.  

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. 

Οι εργασίες του αναδόχου που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση καλύπτονται ως προς την 

αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε αριθµ. 13417-2 ( Πρόσθετη Πράξη 

Γενικής Αστικής Ευθύνης –Σειρά ΙΙ-Αριθµός 7727)  της ασφαλιστικής εταιρείας INTERNATIONAL LIFE 

A.E.Γ.Α., µε διάρκεια ισχύος από την 26.02.2014 και λήξη 09.11.2014, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

- Σωµατικές Βλάβες (κατ’ άτοµο): 120.000 € 

- Σωµατικές Βλάβες (κατ’ ατύχηµα): 240.000  € 

- Υλικές ζηµίες έναντι τρίτων:   60.000 € - Απαλλαγή 500 € 

- Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας: 480.000  €   

 

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. 

Η σύναψη της ανωτέρω ασφαλιστικής συµβάσεως δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον µε την ασφαλιστική εταιρεία ευθύνη του για αποζηµίωση του Ταµείου και κάθε τρίτου από τυχόν 

ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή των παρ’ αυτού χρησιµοποιούµενων προστηθέντων και υπαλλήλων, που 

προκάλεσαν ζηµία ή βλάβη της υγείας ή και θανάτωση ακόµη οποιουδήποτε ανθρώπου κατά την εκτέλεση της 

συµβάσεως. 

 

Άρθρο 8 :  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

καθαριότητας και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.  

 

Άρθρο 9 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 



 

 

 

5

1. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας 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. 

2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

3. 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. 

4. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα 

νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα 

αυτά. 

5. 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. 

6. 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 της 

σύµβασης από την πλευρά του αναδόχου. 

7. 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 ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών 

8. 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 (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         Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                 ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                  

 

 

 

 

        ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ                      

 

 

 

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 

 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του Ε.Τ.Α.Α. 

 


