
ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 & ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & 

Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 28.11.2015 ΕΩΣ 27.01.2016  

 

 

Στην Αθήνα σήµερα 30.11.2015, ηµέρα ∆ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384 ∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ.  Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «MEGA SPRINT GUARD A.E.»  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 1
ο 

χλµ Λαγκαδά - Σοχού, Τ.Κ. 572 00, Τηλ: 23940 25818, Fax: 23940 20142,  Α.Φ.Μ. 800178001, ∆.Ο.Υ. Λαγκαδά 

και εκπροσωπείται νόµιµα δυνάµει του από 27.11.2015 Πρακτικού του ∆.Σ. της εταιρείας από τον κ. Παπαδάτο 

∆ηµήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο Αθηνών, µε Α.∆.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το *.*. *********** την **
η 

.**.**** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 

α) Την απόφαση επί του 13
ου

 θέµατος της 375
ης

/25.11.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 

6ΒΣ2ΟΡΕ1-2∆Σ)  

β) Την υπ’ αριθµ. 205/20.07.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: Ω∆ΧΤΟΡΕ1-∆ΛΚ), µε την οποία 

δεσµεύτηκε ποσό ύψους 13.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ: 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα 

Ακινήτων» του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.  οικονοµικού έτους 2015, για την ανάληψη µέρους 

του ποσού που θα διατεθεί για την  φύλαξης α) του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών επί της 

οδού Σωκράτους 53, Αθήνα & β) του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών επί των οδών Σταδίου 

22 & Εδουάρδου Λω, Αθήνα (πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ) & την απόφαση επί του 10
ου

 θέµατος της 

355
ης

/02.07.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Τ0ΗΟΡΕ1-ΩΩ3) µε την οποία εγκρίθηκε η  

σκοπιµότητα της ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία  της φύλαξης  των ανωτέρω κτηρίων ιδιοκτησίας του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών µε διατήρηση ίδιων των όρων που αναφέρονται στην ισχύουσα σύµβαση, καθώς και την  

υπ’ αριθµ. Πρωτ. Φ.10060/36395/1552/21.08.2015 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α∆Α: 7Ε3Ε465Θ1Ω-12Ι) & Α∆ΑΜ έγκρισης 

πρωτογενούς αιτήµατος 15REQ003392942) 

γ) Την υπ’ αρ. πρωτ. 396403 /25.11.2015 προσφορά του Αναδόχου  

δ) Τις διατάξεις του άρθρο 68 του Ν. 3863/2010,  όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013,  

 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει τη δίµηνη φύλαξη και προστασία των κτηρίων ιδιοκτησίας του 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.:  

 

Α. Επί της οδού Σωκράτους 53, Αθήνα εσωτερικά και µε επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου (περιµετρικά 

και στοές), επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα µε φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, µε διάθεση 3 φυλάκων ηµερησίως, σε 

τρεις (3) βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστη 

και  

Β. Επί των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα (πρώην Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ) εσωτερικά και µε 

επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου (περιµετρικά και στοές), επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα µε φύλαξη επί 

24ώρου βάσεως, µε διάθεση 3 φυλάκων ηµερησίως, σε τρεις (3) βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστη, 

σύµφωνα µε την πιο κάτω περιγραφή: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

                  

 Α. Κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53  Αθήνα 
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 

Εµβαδόν (m2)  931,00 

Πρόσοψη (m2) 61,60:  33,80 επί της οδού Σωκράτους. 

27,80  επί της οδού Ζήνωνος. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Είδος: Αυτοτελές Ακίνητο   Περιγραφή:  Επταώροφο κτίριο µε υπόγειο 

Επιφάνειες: ( m2) :                      

Υπόγειο: 899,00 

Ισόγειο:  899,00      Καθαρή επιφάνεια: 684,00 

Επιφάνεια Στοάς:    215,00 

Όροφοι: 4.714,00 

 

Χρήση: Επαγγελµατική Στέγη 

Αξιοποίηση: Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ / ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

Χαρακτηρισµός:  ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 

 

Β. Κτήριο επί των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω Αθήνα (πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ) 

Αυτοτελές ακίνητο 9 ορόφων επί των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω στην περιοχή Κλαυθµώνος της 

Αθήνας, συνολικής επιφάνειας 11.930,90 τµ, το οποίο ανεγέρθηκε µε την 9532/19-07-1959 άδεια οικοδοµής και 

αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, εννέα ορόφους και δώµα.      

   ΥΠΟΓΕΙΟ:       929,40 ΤΜ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 1
Α
:  668,63 ΤΜ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 1
Β
 : 253,60 ΤΜ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ:        714,98 ΤΜ 

 ΙΣΟΓΕΙΟ:         116,19 ΤΜ 

 ΠΑΤΑΡΙ:           52,10 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 1
ος

:  1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 2
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 3
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 4
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 5
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 6
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 7
ος

 : 1065,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 8
ος

 :  969,00 ΤΜ 

ΟΡΟΦΟΣ 9
ος

 :  756,00 ΤΜ 

∆ΩΜΑ:              16,00 ΤΜ 

                                      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  11.930,90 ΤΜ 

 

Για την παρακολούθηση και πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του Αναδόχου αρµόδια είναι η 

τριµελής επιτροπή παραλαβής προµηθειών και παροχής υπηρεσιών του Τοµέα 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 –∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια δύο (2) µηνών, µε έναρξη της σύµβασης την 28η.11.2015.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος διαθέτει την οργάνωση, τα µέσα και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται µε απόλυτη 

επιτυχία η ασφαλής φύλαξη των προαναφερόµενων κτηρίων στην Αθήνα και αναλαµβάνει την επί 24ωρου βάσεως 

φύλαξη και προστασία αυτών µε φύλακες (χρησιµοποίηση τριών φυλάκων το 24ωρο σε τρεις βάρδιες ανά κτήριο), 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει εξαιτίας αργοπορίας 

προσέλευσης του αντικαταστάτη φύλακα. 
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Ο Ανάδοχος διαθέτει κέντρο λήψεως σηµάτων 24ωρου λειτουργίας και η επικοινωνία γίνεται µε ασύρµατο. 

Προκειµένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, ενεργεί αναλόγως έχοντας την ευθύνη για τη µη έγκαιρη 

ειδοποίηση των αρµοδίων αρχών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το προσωπικό που χρησιµοποιεί για τη φύλαξη των  κτηρίων: α) επί της οδού 

Σωκράτους 53,  Αθήνα και  β) επί των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα (πρώην Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ) θα 

έχει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

• Θα έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την κατάλληλη εκπαίδευση 

• Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική στολή του Αναδόχου. 

• Ειδικά µόνο για το  κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο που 

να µην προκαλείται κανενός είδους δυσφορία ή κίνδυνος στους υπαλλήλους του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., δείχνοντας 

τον ανάλογο σεβασµό.  

• Θα είναι εγκαταστηµένο σε τέτοιο σηµείο των προαναφερόµενων κτηρίων, ώστε να του επιτρέπεται να 

εποπτεύει το χώρο (εσωτερικό & περιβάλλοντα), θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και προσοχή, ώστε να 

µπορεί να επεµβαίνει αµέσως σε περιπτώσεις που θα συµβεί οτιδήποτε σε βάρος των κτηρίων, επί 24ωρου 

βάσεως. 

• Θα παρακολουθεί τους εισερχόµενους και αυτούς που ενδεχοµένως παραµένουν άσκοπα στα κτήρια, θα 

επεµβαίνει σε περίπτωση που θα διαπιστώνει ύποπτους σκοπούς αυτών, µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε 

την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. και θα αποµακρύνει αυτούς, σύµφωνα  µε τις εντολές  που του έχει δώσει ο 

Ανάδοχος. 

• Επίσης δεν επιτρέπει την είσοδο κανενός ατόµου ξένου προς το Ε.Τ.Α.Α., καθώς και τους παντός είδους 

µικροπωλητές.   

• Οφείλει να απαντά µε ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να παρέχει τυχόν πληροφορίες, 

εφόσον δύναται. 

• ∆εν επιτρέπει την παραµονή εντός των θυρωρείων – φυλακίων κανενός ξένου ατόµου, καθώς και 

αντικειµένων, που τυχόν του ζητηθεί να κρατήσει για φύλαξη. 

• Οφείλει να παρέχει γενικές πληροφορίες σε όποιον του το ζητήσει και αν δεν γνωρίζει ή δεν δύναται, τότε 

τον παραπέµπει στο αρµόδιο γραφείο. 

•  ∆εν επιτρέπει τη χρήση των τηλεφώνων των θυρωρείων από τρίτους και ο ίδιος τα χρησιµοποιεί για 

υπηρεσιακούς µόνο λόγους. 

• ∆εν επιτρέπει την έξοδο κανενός είδους υλικού των κτηρίων, εάν αυτό δεν συνοδεύεται µε την ειδική άδεια 

εξαγωγής υλικών. 

• Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, ο φύλακας θα στέλνει µε ειδικό όργανο µε το οποίο 

είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να τον έχει εφοδιάσει, σήµα στον Ανάδοχο που µε τη σειρά του θα ειδοποιεί τις 

αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και θα ενεργεί στη συγκεκριµένη περίπτωση ό,τι επιβάλλεται για την αντιµετώπιση 

της ληστείας ή της δολιοφθοράς, καθώς επίσης και πάσης άλλης παρανόµου πράξεως. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο φύλακας θα δίνει σήµα συναγερµού στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποχρεούται δε να χρησιµοποιεί τα πυροσβεστικά µέσα του 

κάθε κτηρίου ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. (πυροσβεστήρες), τον χειρισµό και την θέση των οποίων έχει 

φροντίσει να γνωρίζει πολύ καλά. 

• ∆εν αποµακρύνεται από την θέση του παρά µόνο εάν υπάρχει σπουδαίος  λόγος. 

• Προβαίνει σε µη τακτικά χρονικά διαστήµατα σε έλεγχο όλων των ορόφων του κάθε  κτηρίου, πάντα από τις 

σκάλες και όχι κάνοντας χρήση των ανελκυστήρων. 

• Ελέγχει την είσοδο-έξοδο των υπηρεσιακών ατόµων και οχηµάτων και των υλικών που αυτά µεταφέρουν, 

αναγράφοντας αυτά στο ειδικό τηρούµενο έντυπο, κρατάει δε και το αντίγραφο αδείας εξαγωγής υλικών. 

• ∆εν επιτρέπει την είσοδο σε κανένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, εκτός αυτών που έχουν ειδική άδεια εισόδου. 
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• Ειδικά για το κτήριο επί της Σωκράτους 53 Αθήνα, όσοι από τους υπαλλήλους του Ε.Τ.Α.Α. προσέρχονται 

για υπηρεσία µετά το τέλος του κανονικού ωραρίου, αναγράφονται σε ειδικό έντυπο µε την ώρα εισόδου και 

εξόδου.  

• Αποστολή των φυλάκων του Αναδόχου είναι: 

- Η επιτήρηση όλων των χώρων των προαναφερόµενων κτηρίων, ο άµεσος εντοπισµός και αποµάκρυνση 

από τον προστατευόµενων χώρο ξένων ατόµων προς το προσωπικό του Εργοδότη. 

- Ο έλεγχος της λειτουργίας των επικοινωνιών και σε περίπτωση βλάβης, η άµεση ενηµέρωση του 

Αναδόχου και του Εργοδότη (αρµόδια υπηρεσία). 

- Ο έλεγχος της ύπαρξης παροχής ρεύµατος και ύδατος, καθώς και η καλή λειτουργία των συστηµάτων 

ασφαλείας των υπό φύλαξη κτηρίων. 

- Ο έλεγχος όλων των χώρων του κτηρίων για να µην συσσωρεύονται υλικά τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς. 

- Η διενέργεια περιπολίας στον εσωτερικό χώρο φύλαξης των κτηρίων µε αποκλειστική τους ευθύνη, 

σύµφωνα µε το προκαθορισµένο, για το συγκεκριµένο πόστο, πρόγραµµα. Εάν παρατηρηθεί κάποιο 

ασυνήθιστο συµβάν, π.χ. κάποιες πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα ενώ θα έπρεπε να παραµείνουν κλειστά, 

επεµβαίνουν προς αποκατάσταση. 

- Η επισήµανση αντικειµένων που δεν εναρµονίζονται µε το περιβάλλον, η ειδοποίηση του Αναδόχου, ο 

οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την Αστυνοµία, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Ε.Τ.Α.Α.  

- Η προστασία του φυλασσόµενων κτηρίων από τυχόν δολιοφθορά, βανδαλισµό, πυρκαγιά. 

- Η παροχή άµεσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Αστυνοµία κατά τη διεξαγωγή έρευνας 

στους χώρους των κτηρίων. 

- Η διενέργεια διακριτικού ελέγχου των εισερχοµένων στα κτήρια. 

- Η ρητή απαγόρευση παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας ή δήλωσης σε δηµοσιογράφους και γενικότερα 

στα Μ.Μ.Ε., αλλά η παραποµπή αυτών στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. 

- Η επιθεώρηση όλων των χώρων των κτηρίων, (ειδικά και µόνο για το κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53 

στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Τοµέα και υπάρχει καθηµερινή προσέλευση κοινού, 

εργαζοµένων και λοιπών τρίτων, η επιθεώρηση όλων των χώρων του κτηρίου θα γίνεται λεπτοµερώς µετά 

την αποµάκρυνση και του τελευταίου ατόµου από το συγκεκριµένο κτήριο ώστε να βεβαιώνεται ο 

φύλακας ότι δεν παρέµεινε κανένα ξένο άτοµο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείµενα, που ενδέχεται να είναι 

επικίνδυνα) ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από πιθανή 

βλάβη (π.χ. διαρροές νερού, πυρκαγιάς κ.λ.π.). Σε περίπτωση µεγάλης έκτακτης βλάβης και εφόσον εκ 

των πραγµάτων είναι αδύνατη η αποκατάσταση αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας ειδοποιεί τον 

Ανάδοχο και εκείνος µε τη σειρά του την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α.  Ειδικότερα, το Προσωπικό του 

Αναδόχου που εκτελεί απογευµατινή ή βραδινή υπηρεσία, ελέγχει όλους τους ορόφους, γραφεία, 

κοινόχρηστους χώρους, κ.λπ. και σβήνει, όπου υπάρχουν, τα αναµµένα φώτα, ανεµιστήρες, θερµαντικά 

ή/και κλιµατιστικά σώµατα, κλείνει δε όλα τα παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαµηλό ύψος από 

το έδαφος, ή είναι εύκολη η πρόσβαση στα κτήρια µέσω αυτών. 

- Απαγορεύεται στους φύλακες να ανοίγουν την κεντρική θύρα των κτηρίων και να επιτρέπουν την είσοδο 

σε οποιονδήποτε , εκτός και εάν έχουν ειδοποιηθεί προς τούτο. Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη εισόδου 

ατόµου, τότε αυτή θα πρέπει να γίνει  µε προκαθορισµένο τρόπο. 

- Ειδικά για το κτήριο επί της Σωκράτους 53 Αθήνα, το προσωπικό καθαριότητας του Ε.Τ.Α.Α. θα 

εργάζεται στο κτήριο κατά τις απογευµατινές ώρες, µετά την αποχώρηση του λοιπού προσωπικού. 

Επίσης, θα υπάρχει συνεργείο καθαρισµού σε καθορισµένες ηµέρες και ώρες, για τις οποίες θα 

ενηµερώνεται ο Ανάδοχος. 

- Πριν το τέλος της υπηρεσίας τους, οι φύλακες οφείλουν να εκτελούν πάλι ένα γενικό έλεγχο των χώρων 

των κτηρίων (εσωτερικών & εξωτερικών), της περιµέτρου, επικοινωνιών, ρεύµατος, ύδατος, θυρών, 

παραθύρων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

- Επίσης, υποχρεούνται να παραµένουν συνέχεια καθ’ όλη την διάρκεια της βάρδιάς τους και µέχρι την 

αντικατάστασή τους από άλλο φύλακα, µέσα στους χώρους των κτηρίων, απαγορευοµένης της εξόδου για 

οποιονδήποτε λόγο παρά µόνο σε έκτακτη ανάγκη και αφού προηγουµένως ενηµερώσουν τα εντεταλµένα 

όργανα του Ε.Τ.Α.Α. 

- Τέλος, υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση της φύλαξης των 

κτηριακών εγκαταστάσεων. 

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η  παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, η ενασχόληση του προσωπικού του Αναδόχου 

πλέον αυτών που καθορίζονται από την παρούσα σύµβαση.  
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- Τέλος, υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση της φύλαξης των 

κτηριακών εγκαταστάσεων. 

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τη νυχτερινή βάρδια: 

• Οφείλει να έχει την προσοχή του ιδιαίτερα τεταµένη. 

• Όπου έχουν τοποθετηθεί ρολόγια σήµανσης ή άλλου είδους ηλεκτρονικά µέσα ελέγχου, εκτελεί τις 

διαδροµές ελέγχου  σύµφωνα µε τις οδηγίες που του έχουν δοθεί. 

• ∆εν αποµακρύνεται από την θέση του, παρά µόνο για να ασκήσει τον προκαθορισµένο έλεγχο του χώρου 

ευθύνης του. 

• Στο χώρο όπου εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αναµµένο φως µικρής ισχύος, 

ώστε να µην κουράζει την όρασή του και να τον βοηθά στην εύκολη προσαρµογή του στον χαµηλό φωτισµό 

ασφαλείας όταν εξέρχεται του φυλακίου. 

• ∆εν επιτρέπεται η χρήση τηλεόρασης, καθώς και η παραµονή του Προσωπικού Ασφαλείας σε χώρους 

άσχετους µε τους χώρους ευθύνης του. 

• Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του δεν κοιµάται, ούτε κάνει χρήση 

οινοπνευµατωδών ποτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 – ΕΥΘΥΝΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Οι φύλακες θα ελέγχονται από τον Ανάδοχο και τον Εργοδότη, ο οποίος θα µπορεί ανεξάρτητα 

συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί αλλαγή των φυλάκων, εάν κατά τη γνώµη του (Εργοδότη) δεν αποδίδουν 

τα αναµενόµενα. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα γίνονται από τον Εργοδότη 

για τα άτοµα που θα χρησιµοποιεί στη φύλαξη των κτηρίων. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί άτοµα της απολύτου 

εµπιστοσύνης του Ε.Τ.Α.Α., προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία µεταξύ φυλάκων - προσωπικού και 

ασφαλισµένων. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται µε τον Εργοδότη και να 

συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις του, χωρίς να δικαιούται να υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή 

χρησιµοποιήσει κλπ άλλον (υπεργολάβο) στην εκτέλεση του έργου. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να αποτρέπονται ζηµιές ή 

δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του, ως µόνος υπεύθυνος για 

ατύχηµα που µπορεί να συµβεί από αυτό τον λόγο. 

5. 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 παραβάσεις των όρων 

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

αρχή.  

6. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το υπαλληλικό του προσωπικό, όσον αφορά τις αµοιβές, τις 

τυχόν εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα τυχόν επιδόµατα αδείας και ουδεµία σχέση δεν θα 

δηµιουργείται µεταξύ του προσωπικού αυτού του Αναδόχου και του Ε.Τ.Α.Α. Επίσης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για 

την ύπαρξη αναπληρωµατικής βάρδιας του προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης. 

7. Ο Ανάδοχός έχει την υποχρέωση κάλυψης γενικής αστικής ευθύνης έναντι του Ταµείου, µέχρι του ποσού 

των 3.000.000 ΕΥΡΩ ανώτατο όριο κατά έτος, για τυχόν ζηµίες που θα προκύψουν, όπως κλοπή, πληµµύρα 

κ.λ.π. 

8. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των πιο πάνω καθηκόντων του Αναδόχου, θα καταπίπτει 

καταρχήν υπέρ του Ταµείου ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση 

καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη µηνιαία πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των 
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καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €,  ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει 

µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνος να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε ζηµιά που 

αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αµελείας του Αναδόχου ή των προσώπων που χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση 

των εκ της παρούσας συµβάσεως υποχρεώσεών του, ευθυνόµενου επίσης σε αποζηµίωση του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε 

αµέλεια αυτού ή των προσώπων που χρησιµοποιεί.  

10. Ο Ανάδοχος θα δηλώσει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνει πάσα ευθύνη αστική και ποινική,  

δυναµένη να προκύψει εξαιτίας της πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των φυλάκων του. 

11. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελεί µε δική του αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη, υλικά και 

προσωπικό, το έργο της φύλαξης και της ασφάλισης των κτηρίων από κάθε κίνδυνο, κλοπή, ληστεία, φθορά, 

ζηµιές, καταστροφές, πληµµύρες κλπ. καθώς και επίθεση τρίτου, όπως και από κάθε παρακώλυση, οποιασδήποτε 

µορφής, της λειτουργίας των υπηρεσιών των φυλασσόµενων κτηρίων. Οι υποχρεώσεις των µερών από την 

παρούσα θα αναστέλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

ρητά ορίζονται η πυρηνική έκρηξη και ο πόλεµος. Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης ανωτέρας βίας θα  φέρει  

ο Ανάδοχος.   

12. Οι φύλακες τους οποίους ο Ανάδοχος θα ορίσει για την καθηµερινή φύλαξη του κτηρίου, θα πρέπει να είναι 

οι ίδιοι, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, εκτός αν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία αυτών (π.χ. ασθένεια) 

και σοβαροί λόγοι που προφανώς επιβάλλουν την αντικατάστασή τους. Η πέρα από αυτά αλλαγή προσώπων στη 

θέση του φύλακα, δεν είναι αποδεκτή από τον Εργοδότη (Ταµείο) και αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

13. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον Εργοδότη τα στοιχεία των φυλάκων που θα 

χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, µε αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου. Οι φύλακες θα πρέπει  

απαραίτητα  να είναι πολίτες  κρατών - µελών της Ε.Ε.  

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους του µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού 

ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

15. 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, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

16. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση και 

σύµφωνα µε τους κανόνες και τη φύση του, το έργο που του ανατίθεται, διαφορετικά ο Εργοδότης µπορεί να 

καταγγείλει µονοµερώς την παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

17. Οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να εργάζονται πέραν του οκταώρου και η φύλαξη των κτηρίων θα γίνεται σε 

σταθερή βάση από συγκεκριµένα άτοµα. 

 

18. Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ: 396403 /25.11.2015 προσφορά του Αναδόχου και τα οριζόµενα στην παρ. 2 

του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε  και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 

(ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013), ο Ανάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία: 

          

Για το κτήριο επί της οδού Σωκράτους 53 & το κτηρίο επί των οδών Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω (πρώην 

ξενοδοχείο Εσπέρια) στην Αθήνα: 

−   Ο αριθµός των εργαζοµένων  που θα απασχοληθούν ανά κτήριο είναι 4,2   

−  Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας είναι:  Επτά (7) ηµέρες εβδοµαδιαίως, σε 24ωρη βάση-µε διάθεση 3 

φυλάκων ηµερησίως σε τρεις βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστος ανά κτήριο. 

−  Οι εργαζόµενοι υπάγονται στην Επιχειρησιακή  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Π.Κ. Ε.Σ. 

2962/04.11.2015   

−  Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων 

µηνιαίως ανέρχεται σε 3.309,57 €. 

−   Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ετησίως ανέρχεται σε 812,83 €. 

−  το ποσό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών µηνιαίως   ανέρχεται σε 6,00 € 

−  το ποσό κόστους αναλωσίµων µηνιαίως ανέρχεται σε 3,31 €  

−  το ποσό εργολαβικού κέρδους µηνιαίως  ανέρχεται σε 4,00 € και  

−  οι νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις µηνιαίως ανέρχονται σε 4,29 € 

Επίσης, ο Ανάδοχος προσκόµισε την υπ’ αριθµ. 6787/20.10.2015 Ένορκη Βεβαίωση ενώπιον της 

Συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Στρογγύλη – Γκαλιµάνη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν έχει 
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επιβληθεί σε βάρος του πράξη επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 

Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/ και Φύλαξης». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Ο Ανάδοχος προσκόµισε το υπ’ αριθµ. 2005149054/0005 ασφαλιστήριο συµβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης 

περιλαµβανοµένης ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ, της ασφαλιστικής εταιρίας ERGO A.A.E.Z. µε 

διάρκεια ισχύος από την  12η µεσηµβρινή της 30.06.2015 έως την 12η µεσηµβρινή της 30.06.2016.  

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 2917554950/30.11.2015 

εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ποσού 828,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων 

που απορρέουν από την παρούσα, µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Η αµοιβή του Αναδόχου για τη φύλαξη των κτηρίων ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α. όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 και για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 2 

της παρούσας σύµβασης, ορίζεται στο ποσό των 4.140,00 € µηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. για κάθε κτήριο, ήτοι 

συνολικά 8.280,00 € πλέον Φ.Π.Α. µηνιαίως και για τα δύο κτήρια αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες 

νόµιµες κρατήσεις.   

 

2. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & κρατήσεων, 

στο ποσό κάθε τιµολογίου (άρθρο 4, παρ 3 Ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 Ν. 4146/2013 (Α.90)). 

- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

-   Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης µε τον 

Ανάδοχο.  

 

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου µετά την αφαίρεση των πιο πάνω 

κρατήσεων.  

 

3.  Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις - πλην του φόρου 8% - περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή 

αξία των 4.140,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% µηνιαίως για κάθε κτήριο (ήτοι 8.280,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% µηνιαίως και 

για τα δύο κτήρια)  και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 

4. 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 προστηθέντων, 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. 

 

5.  Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση επί του 13
ου

 θέµατος της 375
ης

/25.11.2015 συνεδρίασης του 

∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., η παρούσα σύµβαση  δύναται  να λυθεί αζηµίως πριν τον  συµβατικό χρόνο  λήξη της, όταν 

ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός δηµόσιος διαγωνισµός για την φύλαξη κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α. 
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Στην περίπτωση αυτή η πρόωρη λήξη της σύµβασης µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, για 

τα κτήρια του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α, δεν θα επιφέρει στον Τοµέα υποχρέωση αποζηµίωσης του 

Αναδόχου, πέραν των δεδουλευµένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 Η αµοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο µηνιαίως, µε την προϋπόθεση ότι:  

-    Υπάρχει βεβαίωση της Υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του Αναδόχου από την αρµόδια 

επιτροπή. 

-    Ο Ανάδοχος έχει προσκοµίσει το σχετικό τιµολόγιο, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από κατάσταση 

εξόφλησης των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού του, του µήνα που αφορά η πληρωµή (παραστατικά 

εξόφλησης του προσωπικού για τις αποδοχές του τελευταίου µήνα) 

-       Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει κατάσταση αποδόσεων υπέρ τρίτων ( Ι.Κ.Α., κ.λ.π.) των εργαζοµένων στην 

εταιρεία του. 

-    ∆ηλώνει αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 

-    Προσκοµίζει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την 

Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

-    Έχει εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

διενεργεί τον έλεγχο. 

 

 

Άρθρο 9
ο
 -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση για παραβίαση εκ µέρους του 

Αναδόχου των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύµβαση αυτή, καθώς και να αξιώσει την καταβολή 

αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή 

εκτέλεση  στις ανατιθέµενες δια της παρούσας υποχρεώσεις του, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, 

που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη 

µηνιαία πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 

1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται 

αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο. 

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 παραβίαση 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. Εάν o Εργοδότης ενηµερωθεί εγγράφως από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για διαπιστωθείσες παραβάσεις του Αναδόχου που αφορούν στην 

αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας, καθώς και για τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε τον Ανάδοχο και 

θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. Επίσης, 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 θα καταγγέλλεται και θα επιβάλλονται 

οι πιο πάνω αναφερόµενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 – 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 Εργοδότη. 

3. 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. 
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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 σχέσης των 

συµβαλλοµένων µερών.  

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη ειδοποίηση του 

Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, 

κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) και προ πέντε (5) ηµερών, στην περίπτωση που τεθεί σε εφαρµογή η παρ. 5 του 

άρθρου 7 της παρούσας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν στον Ανάδοχο µόνο τα 

δεδουλευµένα. 

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 

∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε πλήρως το 

περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και καθένας από αυτούς έλαβε 

από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α.                                                                 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                                     

 

 

                  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΠΛΙΑΚΗΣ 

 


