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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ. 

 
Στην Αθήνα σήμερα 9/6/2015 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 
 
Α)  Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 
Β)   Αφετέρου της εταιρείας  “ALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ E.E.” – (Υπηρεσίες καθαρισμού),  που έχει έδρα στην 

Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 248, T.K. 104 43, με Α.Φ.Μ. 998546423, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, νόμιμα 
εκπροσωπούμενης από τον κ. Ορέστη Παγούνα του Ανδρέα, κάτοικο ******* *******, επί της οδού ********* **, 
κάτοχο  του υπ’ αριθ. ** ******  Δελτίου Ταυτότητας,  εκδοθέντος στις **-**-****,  από το  Τ.Α.  ******* και ΑΦΜ 
********* της  Δ.Ο.Υ *******, (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, βάσει της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού σε ετήσια 

βάση,  των χώρων των  κτηρίων: 
 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ, επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα,  
 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ, επί της οδού Σωκράτους 53 – Αθήνα. 
 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης  έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
 

I. Τα αιτήματα:  
 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 174633/6-8-2014 αίτημα του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας 

των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ002648630). 
 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23057/25-02-2014 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού του Τομέα Ασφάλισης 

Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ002648495). 
 

II. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8060/03-02-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, των Τομέων 

Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. ποσού 36.850,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ: 0845.000 (Α.Δ.Α.: 7ΡΥΡΟΡΕ1-ΨΜΔ -  
Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002648781).  

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 40/20-01-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών, ποσού 13.530,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ, 
οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ: 0845.000 (ΑΔΑ: ΩΥΣΝΟΡΕ1-ΡΩΛ-  Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ002648530). 

 
III. Την Απόφαση επί του 3ου θέματος της 341ης /26-03-2015 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
σχετικά με τη έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων  της σχετικής διακήρυξης. 

 
IV.  Την από 20/3/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 118313/21-4-2015 /Νο 3/2015, διακήρυξη του 
Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α: ΨΡΠΗΟΡΕ1-ΝΕΩ), που προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει σε 
ετήσια βάση, μεταξύ άλλων και το έργο του καθαρισμού των χώρων των  ανωτέρω  κτηρίων  

V. Την πρόταση κατακύρωσης της επιτροπής Πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε 
νόμιμα, με την απόφαση επί του 5ου θέματος της υπ’ αριθμ. 302/07.08.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α.  

Η εν λόγω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού, που  πραγματοποιήθηκε την 19η 
Μαΐου 2015, σύμφωνα  με τους όρους της σχετικής διακήρυξης ( 3/2015),  στη δεύτερη των 
συμβαλλομένων, η οποία  διά του νομίμου εκπροσώπου της, προσέφερε το ποσό: 
 
 α) Των Είκοσι Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα έξη  ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (27.936,00 ευρώ), 
σύνολο 34.361,28 ευρώ ετήσια, για το έργο καθαρισμού των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και  
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β) Των Δέκα Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (10.740,00 ευρώ), σύνολο 
13.210,20 ευρώ ετήσια, για το έργο καθαρισμού των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας του Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.  
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 
 

VI. Την απόφαση επί του 5ου θέματος της 349ης /28-05-2015 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 
(Α.Δ.Α: 6Ω84ΟΡΕ1-Ξ0Υ), που επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση της 
Επιτροπής και τον κατακύρωσε στη δεύτερη των συμβαλλομένων αντί του ποσού: α) των Είκοσι Χιλιάδων 
Εννιακοσίων Τριάντα έξη  ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (27.936,00 ευρώ), σύνολο 34.361,28 ευρώ ετήσια, για 
το έργο καθαρισμού των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
και 
β) των Δέκα Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% (10.740,00 ευρώ), σύνολο 
13.210,20 ευρώ ετήσια, για το έργο καθαρισμού των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.  
 
VII. Τις διατάξεις του άρθρου 68  του ν. 3863/2010,  όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4144/2013, 

 
αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει το έργο του καθαρισμού σε ετήσια βάση των κτηρίων στην 

Αθήνα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των  Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών 
του Ε.Τ.Α.Α., όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

1. Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. 
 
Ο καθαρισμός των  χώρων  θα εκτελείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (τις εργάσιμες μέρες), 

από 4 άτομα, κατά τις ώρες 3.00 μ.μ. έως 7.30 μ.μ. με τις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις : 
 
I. ΣΚΑΛΕΣ 
α) Το κεντρικό κλιμακοστάσιο από τη πόρτα της κεντρικής εισόδου έως τη πόρτα εισόδου του 5ου ορόφου 

και έως το Υπόγειο, θα καθαρίζεται καθημερινά.  
β) Το δευτερεύον κλιμακοστάσιο από το λεβητοστάσιο στο υπόγειο έως τον 5ο όροφο, θα καθαρίζεται δύο 

φορές το μήνα. 
 
II. ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
α)  Καθαρισμός κάθε 15 ημέρες, όλων των τζαμιών, του Ισογείου (ΤΥΜΕΔΕ και Εγγυητικές επιστολές), 

ημιώροφου (ΤΥΜΕΔΕ), 1ου, 2ου , 3ου , 4ου και 5ου ορόφου. Ειδικά αναφέρουμε ότι κάθε 15 ημέρες θα 
καθαρίζονται οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των τζαμιών του Ισογείου και στις τρεις προσόψεις του Ταμείου .  

β) Καθαρισμός  δύο φορές την εβδομάδα όλων των τζαμιών των γκισέ και υαλοπετασμάτων σε Ισόγειο 
(ΤΥΜΕΔΕ και Εγγυητικές επιστολές ), ημιώροφο (ΤΥΜΕΔΕ), 1ο και 2ο όροφο. 

γ) Καθαρισμός  μία φορά την εβδομάδα των τζαμιών της  κεντρικής εισόδου του κτιρίου των  εισόδων του 
ΤΥΜΕΔΕ και των εγγυητικών επιστολών καθώς και των ανεμοφρακτών τους. 

δ) Καθημερινός καθαρισμός (σκούπισμα- σφουγγάρισμα) των καμπίνων των ανελκυστήρων και των 
καθρεπτών τους.  

ε) Καθαρισμός δύο φορές την εβδομάδα των θυρών των ανελκυστήρων σε κάθε όροφο.  
 
III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 468,05 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 36,44 m2  
 
α) Καθημερινός καθαρισμός των w.c. κοινού και εργαζομένων  
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των υπολοίπων χώρων δηλ διαδρόμων και αρχείων 
γ) Καθημερινός καθαρισμός του κλιμακοστασίου μεταξύ κεντρικής εισόδου στο ισόγειο έως και το υπόγειο, 

των πλατύσκαλων και του διαδρόμου μπροστά από τις τουαλέτες κοινού και ανάμεσα στις δύο δίφυλλες 
πόρτες δεξιά και αριστερά, του κλιμακοστασίου από το Ισόγειο του ΤΥΜΕΔΕ έως το Υπόγειο και του 
διαδρόμου μπροστά από τις τουαλέτες των εργαζομένων στον ΤΥΜΕΔΕ στο Υπόγειο . 

 
IV. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 484,89 m2 , επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 68,64 m2  
Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του Ισογείου (Συντάξεις  και Εγγυητικές επιστολές).  
V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ ( ΤΥΜΕΔΕ ) 
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 139,12 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 51,86 m2  
Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του Ημιώροφου (ΤΥΜΕΔΕ). 
VI.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 567,40 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
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α) Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του 1ου  ορόφου. 
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των χώρων των αρχείων 
VII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 542,64 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 39,12 m2  
α) Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του 2ου  ορόφου. 
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
VIII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 518,77 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,12 m2  
α) Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του 3ου  ορόφου. 
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
IX. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ   
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
α) Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του 4ου  ορόφου. 
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων 
X.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  
Επιφάνεια ωφέλιμων χώρων: 367,72 m2, επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων: 40,76 m2  
α) Γενικός καθημερινός καθαρισμός των χώρων του 5ου  ορόφου. 
β) Καθαρισμός δύο φορές το μήνα των αποθηκευτικών χώρων και αρχείων. 
 
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες εργασίες : 
 
α) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά όλων των χώρων που προαναφέρθηκαν.  
β) Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των σταθερών και κινητών επίπλων και σκευών, των καθισμάτων εργασίας, 

των γκισέ, καρτελοθηκών, φωριαμών και όλων των μηχανικών μέσων που υπάρχουν στους χώρους.   
γ) Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των τοίχων, καθρεπτών και θυρών. 
δ) Καθαρισμός και πλύσιμο των λεκανών των W.C. και των καλυμμάτων τους, των νιπτήρων των 

ουρητηρίων και των στεγνωτικών μηχανημάτων εφόσον υπάρχουν. 
ε) Άδειασμα, καθαρισμός των καλαθιών αχρήστων, των δοχείων χαρτιού που υπάρχουν στους χώρους 

υγιεινής και των δοχείων απορριμμάτων . 
στ) Άδειασμα, καθαρισμός, πλύσιμο εσωτερικά και εξωτερικά των σταχτοδοχείων εφόσον υπάρχουν και 

όπου αυτά βρίσκονται. 
ζ) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 
η) Καθημερινό σκούπισμα πεζοδρομίων και καθαρισμός (πλύσιμο) προσόψεων και πεζοδρομίων μία φορά 

την εβδομάδα. 
θ) Κάθε άλλη σχετική εργασία. 
 

2. Τομέας Ασφάλισης Νομικών 
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες καθαρισμού για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών περιλαμβάνουν τα εξής:  

  
Ι.   Καθημερινό καθαρισμό των 4 πρώτων ορόφων, του ημιώροφου και της εισόδου του κτηρίου επί της οδού 

Σωκράτους 53 στην Αθήνα.  Συγκεκριμένα: 
 
 Α. Χώροι γραφείων & Αίθουσες συναντήσεων 

1. Αποκομιδή των πλαστικών σάκων από τα καλάθια αχρήστων, τοποθέτηση νέων και 
μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο συγκέντρωσης αυτών. 

2. Ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα γραφείου, καθώς και των αντικειμένων πάνω σε αυτά. 
3. Ξεσκόνισμα των βιβλιοθηκών 
4. Καθαρισμός των αποτυπωμάτων των δακτύλων από τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια με 

κατάλληλα απορρυπαντικά 
5. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των ξύλινων επιφανειών των επίπλων (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, 

γραφεία, κ.λ.π.) 
6. Απορρόφηση με ηλεκτρική σκούπα της σκόνης από τα ψηλά σημεία (κορνίζες, φωτογραφίες, 

βιβλιοθήκες, φωτιστικά, πίνακες, κ.λ.π.) 
7. Ξεσκόνισμα και σκούπισμα σε όλα τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων. 
8. Καθαρισμός των βοηθητικών διαδρόμων. 

 
              Β. Δάπεδα 

1. Σφουγγάρισμα των δαπέδων και του κλιμακοστάσιου-πορτών ασανσέρ, με κατάλληλα        
απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα όπου δεν υπάρχει μοκέτα. 

2. Εξάλειψη σημαδιών και λεκέδων, όπου αυτό είναι εφικτό. 
 
             Γ. Τουαλέτες 

1. Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά στις λεκάνες, εσωτερικά και εξωτερικά 
στα καπάκια των W.C. 
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2. Καθαρισμός των νιπτήρων και λοιπών αντικειμένων με κατάλληλα απορρυπαντικά και 
απολυμαντικά. 

3. Γυάλισμα όλων των μεταλλικών ειδών. 
4. Καθαρισμός στις στεγνωτικές μηχανές χεριών και όποιες άλλες σχετικές μηχανές υπάρχουν. 
5. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με απολυμαντικό υγρό, αποκομιδή των απορριμμάτων 

και μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης των απορριμμάτων. 
6. Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά στους καθρέπτες και γυάλισμα με στεγνό ύφασμα 
7. Καθαρισμός θυρών και παραθύρων 
8. Κατά το χρόνο καθαρισμού θα τοποθετούνται χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνια, αποσμητικά 

κ.α., και 
 

   ΙΙ. Μηνιαίο καθαρισμό των 5 πρώτων ορόφων, του ημιώροφου και της εισόδου, της ισόγειας και 
υπόγειας στοάς του κτηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει: 
καθαρισμό υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά, κάσες, μπαλκόνια, περβάζια, διαχωριστικών γενικό 
καθαρισμό W.C πλακίδια, νιπτήρες, λεκάνες, σκούπισμα, σφουγγάρισμα των δαπέδων και κλιμακοστασίου, 
πορτών ασανσέρ. 
 
 ΙΙΙ. Ετήσιο καθαρισμό των ορόφων 6 και 7 (κενοί όροφοι του κτηρίου), κατόπιν συνεννοήσεως με το 
αρμόδιο τμήμα. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει αποκομιδή τυχόν απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα. 
 
 Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού θα πραγματοποιείται ως εξής: α) ο καθημερινός θα γίνεται 
πέντε φορές την εβδομάδα, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις 16:00 και μετά, κατόπιν 
συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία του Τομέα, β) ο μηνιαίος καθαρισμός θα γίνεται μία φορά το μήνα και 
μόνο εκτός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τομέα, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως 
με την αρμόδια υπηρεσία του Τομέα, γ) ο ετήσιος καθαρισμός θα γίνεται μία φορά το έτος και μόνο εκτός 
ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τομέα, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως με την 
αρμόδια υπηρεσία του Τομέα. 
Και στις τρεις κατηγορίες καθαρισμών τα υλικά καθαριότητας θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα τετραγωνικά μέτρα (μικτά) των χώρων του Τ.Α.Ν. 
 

Καθημερινός καθαρισμός            Μηνιαίος καθαρισμός 

Εμβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, μικτά):              Εμβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, μικτά):       
Είσοδος - Ημιώροφος 100,00  Υπόγεια Στοά 126,00 

1ος όροφος 792,00  Ισόγεια Στοά  230,00 
2ος όροφος 738,00  Είσοδος - Ημιώροφος 100,00 
3ος όροφος 790,00  1ος όροφος 792,00 
4ος όροφος 790,00  2ος όροφος 738,00 

Σύνολο 3.210,00  3ος όροφος 790,00 
   4ος όροφος 790,00 
   5ος όροφος 764,00 

   Σύνολο 4.330,00 
 

Ετήσιος καθαρισμός   
Εμβαδόν χώρων κτηρίου (σε m2, μικτά): 

6ος όροφος 705,00 
7ος όροφος 481,00 

Σύνολο 1.186,00 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων 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 του κτηρίου. 
 
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: υγρό σαπούνι χεριών, χαρτί τουαλέτας και χειροπετσέτα, που 
θα παρέχονται από την Υπηρεσία. 
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2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι ετήσια, με έναρξη από την επομένη  της υπογραφής της.  
   
3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

I. Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο του καθαρισμού:  
 
Α) Των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα έξη  ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (27.936,00 
ευρώ), σύνολο 34.361,28 ευρώ ετήσια. Αναλυτικά και σε μηνιαία βάση, το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 
Δύο Χιλιάδες Τριακόσιες Είκοσι Οκτώ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ( 2.328,00 ευρώ), σύνολο 2.863,44 ευρώ. 

 
Β) Των χώρων της κεντρικής υπηρεσίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των Δέκα Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 23% (10.740,00 ευρώ), 
σύνολο 13.210,20 ευρώ ετήσια. Αναλυτικά και σε μηνιαία βάση, το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 
Οκτακόσια Ενενήντα Πέντε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ( 895,00 ευρώ), σύνολο 1.100,85 ευρώ. 

 
II. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ανά Τομέα ( ένα 

για τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και ένα για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών ) και η πληρωμή θα γίνεται 
μετά την έγκριση των σχετικών  ενταλμάτων, από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από τις αρμόδιες επιτροπές των Υπηρεσιών, για την 
καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του Αναδόχου &  ο Ανάδοχος έχει  προσκομίσει στους Τομείς, τα εξής: 

Α)  Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. Τα τιμολόγια  θα συνοδεύονται 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) & την κατάσταση αποδόσεων υπέρ τρίτων ( Ι.Κ.Α., κ.λ.π.) 
των εργαζομένων στην εταιρεία του. 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας 
Γ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Δ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 

 
 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια του Αναδόχου είναι τα εξής: 
 
Α) Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -  Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61                                                                     
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.   Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ΄) 
 
Β) Τομέας Ασφάλισης Νομικών  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -  Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.  104 31 
Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.   Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ΄) 
 

III. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 
 Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 N. 4146/2013 
(Α.90)).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10%, υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω 
κρατήσεων. 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης με τον 
Ανάδοχο. 

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

αξία κάθε τιμολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταμείο). 
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IV. Με την καταβολή των συμβατικών ανωτέρω ποσών 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 έχει έναντι του Εργοδότη. 

 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
I. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:  

α) Για το έργο καθαρισμού της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. το υπ’ 
αριθμ. 707367 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης που εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων, στις 3-6-2015, ποσού 1.396,80 ευρώ,  ίσου με το 5%  της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
του συγκεκριμένου έργου και  

β) Για το έργο καθαρισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών το υπ’ αριθμ. 707365 
Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης που εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στις 3-6-
2015, ποσού 537,00 ευρώ,  ίσου με το 5%  της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου 
έργου ,  

οι  οποίες θα παραμείνουν στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφούν 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 Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

II.  Οι εργασίες του αναδόχου που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, καλύπτονται ως προς την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων, (αρ. απόφασης ΔΣ ΕΤΑΑ επί του 20ου θέματος, εκτός ημερήσιας διάταξης, της 
350ης /4-6-2014 συνεδρίασης του), σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.16017241 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Γενικής 
Αστικής Ευθύνης της εταιρείας GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΑΕ, με διάρκεια ασφάλισης από την 12η μεσημβρινή 
της 08/06/2015, έως την 12η μεσημβρινή της 08/06/2016.  

Το ασφαλιστήριο αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του αναδόχου, έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή 
και υλικές ζημίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού των εν λόγω χώρων και 
οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Όρια ευθύνης αποζημίωσης εργοδοτικής ευθύνης  
Σωματικές βλάβες - ατομικό : 50.000,00 € 
Σωματικές βλάβες - ομαδικό : 100.000,00 € 
Ανώτατο όριο ευθύνης : 100.000,00 € 
 
Ορίζεται απαλλαγή σε βάρος της ασφαλιζόμενης αναδόχου, ποσοστό 5% της ζημίας, με ελάχιστα τα 

600,00 € για κάθε απαίτηση τρίτου. 
 
Όριο ευθύνης για κάθε ζημιογόνο γεγονός μέχρι 400.000,00 € 
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 400.000,00 € 
 
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. 

5. ΕΥΘΥΝΗ  / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Ο Ανάδοχος διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα για την 

εκτέλεση των έργων του καθαρισμού  των εγκαταστάσεων των  κτηρίων. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των έργων, 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 των έργων. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με επιμέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση 

και σύμφωνα με τους κανόνες και τη φύση του, τα έργα που του ανατίθενται. Σε περίπτωση πλημμελούς ή 
ατελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης θα μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη 
παρούσα σύμβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο.  
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 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. 
 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. 
 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 των έργων, καθώς και για 
οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα μπορούσε να συμβεί στο προσωπικό αυτό.  
 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.  
 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.  136448/29-4-2015 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), τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη της 
προσφοράς, ο Ανάδοχος παραθέτει τα ακόλουθα  στοιχεία: 

Α) Για το έργο καθαρισμού της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 - Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου: 4 φυσικά πρόσωπα. 
- Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα είναι: 5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες), κατά 

τις ώρες 15.00 έως 19.30 . 
- Συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόμενοι:  ΕΓΣΣΕ 2014. 
- Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των 

εργαζομένων ανέρχεται σε    1.727,00  € μηνιαίως. 
- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε  425,00  € 

μηνιαίως. 
- Στην προσφορά έχει  υπολογιστεί ποσό που  αφορά στο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, 

αναλώσιμων, εργολαβικού κέρδους, κρατήσεις μηνιαίως υπέρ Δημοσίου και τρίτων:  176,00 €  
Β) Για το έργο του καθημερινού καθαρισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του 

Ε.Τ.Α.Α. 

- Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου: 2 φυσικά πρόσωπα 
- Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα είναι: 5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες), κατά τις 
ώρες 16:00 έως 19.00. 
- Συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόμενοι:  ΕΓΣΣΕ 2014 
- Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων 
ανέρχεται σε    661,00  € μηνιαίως. 
- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε  164,00  € 
μηνιαίως. 
- Στην προσφορά έχει  υπολογιστεί ποσό που  αφορά στο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, 
αναλώσιμων, εργολαβικού κέρδους, κρατήσεις μηνιαίως υπέρ Δημοσίου και τρίτων:  70,92 €  

 
 
6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

I. 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 ΚΠΔ ( Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34).  

II.  Ο Ανάδοχος, ήδη έχει υποβάλει την 2809/13-3-2015 ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 22, παρ. 2, εδάφιο Δ, του ν. 4144/2013, «περί μη επιβολής σε βάρος του πράξεων επιβολής 
προστίμου,  για παραβάσεις 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», ενώπιον της  συμβολαιογράφου   κ. Μαρίας Βασιλείου Χρόνη                                                    
III.  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.   



 

8 
 

IV.  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 των έργων του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν 
παραβάσεις των όρων του ανωτέρω άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, η σύμβαση θα 
καταγγέλλεται και θα επιβάλλονται οι πιο πάνω αναφερόμενες κυρώσεις.  
V.   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. 

 
7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Οι όροι της παρούσας σύμβασης,  καθώς και της υπ΄ αριθμ  3/2015 διακήρυξης του Ε.Τ.Α.Α. 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. 

 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.  

 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. 

 Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα 
νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους, μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 

 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.  

 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.).  Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν στον Ανάδοχο μόνο τα 
δεδουλευμένα. 

 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, είναι το Ελληνικό. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε έξι  (4) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν 
ένα ο Ανάδοχος και τρία ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του τμήματος 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

   
   

ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   
 
             
               
        
 
                                                 
      
  
 


