
1 

 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10/12/2013 ΕΩΣ 09/02/2014 

 

 

            

    

Στην Αθήνα, σήμερα, την           Tρίτη 10.12.2013,                               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 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. 

Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 

       & 

2)  Αφετέρου της εταιρείας  OMSSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ με διακριτικό τίτλο  PROVISION που εδρεύει 

στην Χαλκίδα επί της οδού Αθηνάς αρ. 4, με Α.Φ.Μ. …………. και Δ.Ο.Υ. ………… και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την ……………, κατόχου του υπ’ αριθ. …………. Δελτίου 

Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Χαλκίδας  και με Α.Φ.Μ. ………… της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (στο 

εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

                                                                           

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης, σύμφωνα με: 

I. Την απόφαση επί του 8
ου

 θέματος της 262/28.11.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με 

ΑΔΑ :  ΒΛ0ΧΟΡΕ1-Λ3Β.  

II.  Την υπ’ αριθ. 298/25.11.13 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΡΕ1-ΡΟΙ, στον 

ΚΑΕ 0845 με την οποία δεσμεύεται ποσό 2.410,80 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Π.Δ.Α. οικ. έτους 2013  που  

καταχωρήθηκε με α/α 298 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας &  

III.  Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α. 8869/1/11.11.2013 προσφορά της εταιρείας 

PROVISION - OMSSE EΞ.Υ.Π.Π. ΕΠΕ, 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαρισμού των χώρων του κτηρίου 

στο οποίο  στεγάζεται οι Υπηρεσίες του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών επί της οδού Χαριλάου 

Τρικούπη 34 στην Αθήνα.  Η επιφάνεια των χώρων του εξαώροφου με δύο υπόγεια κτηρίου, που θα 

καθαρίζονται, ανέρχεται περίπου στα 1.450 τ.μ. 

 

Ειδικότερα στις εργασίες γενικού καθαρισμού που οφείλει ο Ανάδοχος να εκτελέσει βάσει της 

παρούσας σύμβασης περιλαμβάνονται: 

 

1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με τα κατάλληλα υλικά σε καθημερινή βάση. 

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

των μηχανικών μέσων που υπάρχουν στα γραφεία σε καθημερινή βάση. 

3) Καθαρισμός και πλύσιμο των τοίχων καθώς και των θυρών σε μηνιαία βάση. 

4) Καθαρισμός και πλύσιμο καθρεφτών, λεκανών W.C. και νιπτήρων σε καθημερινή βάση  

5) Καθαρισμός και πλύσιμο των φοριαμών και περσίδων σε μηνιαία βάση. 



 

 

 

2 

6) Καθαρισμός των πεζοδρομίων δύο φορές την εβδομάδα. 

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

βρίσκονται στους χώρους υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριμμάτων σε καθημερινή 

βάση. 

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

9) Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

καθημερινά. 

10) Σχολαστικός καθαρισμός των γραφείων με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα μεγαλύτερου 

του 75% σε καθημερινή βάση. 

11) Καθαρισμός των υαλοπινάκων εσωτερικά κάθε μήνα  

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

 

Τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων και των 

ιατρείων πρέπει να είναι αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα μεγαλύτερα του 75%, να είναι 

καταχωρημένα  στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χημείου 

του Κράτους. Η σχετική βεβαίωση καταχώρησης  προσκομίζεται μαζί με την προσφορά. Τα 

απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να 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 στον εξοπλισμό του κτηρίου.  
 

Οι εργασίες καθαρισμού από το συνεργείο θα γίνονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή 

για τους προαναφερόμενους και κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, κ.λ.π.) . Η 

ώρα έναρξης της εργασίας θα είναι μετά τη λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων.  

 

Ο Aνάδοχος  με την προσφορά του παραθέτει τα εξής στοιχεία: 

 

 Ο αριθμός των εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο είναι:  δύο άτομα, για τρείς ώρες 

ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

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

 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010-2011-2012 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4093/2012. Ο προβλεπόμενος μισθός εργαζομένου σύμφωνα με τα ανωτέρω ανέρχεται στα 

193,00€ μηνιαίως. 

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

σύνολο των εργαζομένων και για την περίοδο 10.12.2013-09.02.2014 στο συγκεκριμένο έργο 

ανέρχεται στο ποσό των 850,00 €.  

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των 

εργαζομένων και για την περίοδο 10.12.2013-09.02.2014 ανέρχεται στο  ποσό των 408,08 €  

 Τα τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ανέρχονται σε 752 m
2
.  

Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

H διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Ως ημερομηνία 

έναρξης αυτής καθορίζεται  η 10η.12.2013 και λήξης η  9η.02.2014.  

 

                                               Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιμή βάσει υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Π.Δ.Α. 8869/1/11.11.2013  προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 8
ου

 θέματος 

της 262/28.11.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικού ποσού  1.960,00 €  πλέον Φ.Π.Α.  

ήτοι 2.410,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (980,00 € μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α.) 



 

 

 

3 

Στην ανωτέρω αμοιβή της εταιρείας περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών καθαρισμού –

απολύμανσης  και του εξοπλισμού  (αντισηπτικά, απορρυπαντικά, γάντια, π.χ. μηχανικά μέσα,  

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

καθαρισμό των χώρων, τα οποία  βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός από: σαπούνι χεριών, χαρτί 

τουαλέτας και χειροπετσέτα, που θα διατίθενται από την Υπηρεσία. 

                  

Άρθρο 4: 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. –ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.:          998146384 

Δ.Ο.Υ.:       Δ΄ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑ’) 

 

Οι κατά νόμο κρατήσεις και όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι: 

 παρακράτηση φόρου 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην προ ΦΠΑ αξία του τιμολογίου. 

  2,4% χαρτόσημο στο ποσό της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ.  

 παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ ΦΠΑ αξία. 

 

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 5: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

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 
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ασφαλιστικών καλύψεων, των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λ.π. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί παράβαση 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). 

 

Άρθρο 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

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 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                 Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                  

 

 

 

 

        ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ                      

 

 

 

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα των όρων 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Τ.Α.Α. 

 


