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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 

 
Στην  Αθήνα  σήµερα 12Η Φεβρουαρίου  2015 ,  ηµέρα  Τετάρτη    µεταξύ: 
 

1.  Του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία  «Ταµείο  Ασφάλισης  Υπαλλήλων  Τραπεζών  &  Επιχειρήσεων  
Κοινής  Ωφέλειας  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)»,  το  οποίο  συνοπτικά  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα  ως  
«ΤΑΜΕΙΟ»  ή  απλά  «ΤΑΥΤΕΚΩ»,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  οδός  Πατησίων  αρ.  54,  Τ.Κ.  
10682,  µε  ΑΦΜ  998191503   και  εκπροσωπείται  νόµιµα  από  τον  Πρόεδρο  του  ∆.Σ.  του  κ.  
Νικόλαο ∆οµένικο,  ο  οποίος  εξουσιοδοτήθηκε  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  µε  την  µε  
αριθ.  19/04-02-2015  απόφαση  του  ∆.Σ.  του  Ταµείου  και 

 
2. Της εταιρείας καθαρισµού µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΝΑΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» Ε.ΛΙΑΠΗΣ Ε.Ε.  

ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 106-ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΑΦΜ 998129770  ∆.Ο.Υ.ΑΙΓΑΛΕΩ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
κο Ε.ΛΙΑΠΗ  που  για  συντοµία  θα  αναφέρεται  ως  «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ», 

 
     συµφωνήθηκαν  και  έγιναν  αµοιβαίως  αποδεκτά  τα  ακόλουθα: 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο    ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
       Συστατικά  στοιχεία  της  παρούσας  σύµβασης  είναι: 
 
1.1. Οι  διατάξεις  όπως  ισχύουν: 

α)   Ν.  2362/95  (Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού),  άρθρο  82  &  83. 

β)   Ν.  2286/95  (Προµήθειες  ∆ηµοσίου  Τοµέα),  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  8    του  
ν.  2741/99. 

γ)   Π.∆.  118/10.7.07  (Κανονισµός  Προµηθειών  ∆ηµοσίου). 

δ)  Π.∆.  60/16.3.07  (Προσαρµογή  της  Ελληνικής  νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Ε.Ε.  περί  
συντονισµού  των  διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων  έργων,  προµηθειών  και  
υπηρεσιών). 

ε)   Ν.  2556/97  άρθρο  20  παρ.  14  (ΦΕΚ  270/97). 
      στ)  Ν.  2198/1994  (ΦΕΚ  43/Α/22.3.94) «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων & άλλες       
             διατάξεις»,  άρθρο  24. 
       ζ)  Το άρθρο 68 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις  
           στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’  
           170) «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής  
           Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του ν.4144/2013  

. 
       η) Το άρθρο 8 του ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των        
          εργαζοµένων» (Α’ 84). 

 
        θ) Του Ν. 4250/2014 αρθ. 3 «Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου» 
        ι)Το Ν. 4144/2013 άρθρο 22(Α’  88) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική  
         Ασφάλισηκαι στην αγορα εργασίας». 
 

Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»          

1.2. Οι  αποφάσεις  του  ∆.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ: 
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α)  451/12.11.2014  για  την  έγκριση  διενέργειας  του  διαγωνισµού  και 
β) 19/04-02-2015 για την  κατακύρωση  του  διαγωνισµού. 
 

1.3. Οι  προσφορές  που  κατατέθηκαν  στον Πρόχειρο  µειοδοτικό   διαγωνισµό   (πρ. 
35350/30108/61/18.11.2014 της  01/12/2014 . 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΙΜΗΜΑ  

 
2.1. Το  ΤΑΥΤΕΚΩ,  µε  την  παρούσα  σύµβαση  αναθέτει  στον Εργολάβο, σύµφωνα  µε  το 

πρόγραµµα  καθαρισµού (Παράρτηµα Α), που  έχει καταρτιστεί  και  επισυνάπτεται  στην  
παρούσα, το  έργο  καθαρισµού   των γραφείων του Κτιρίου επί της οδού Μυλλέρου 13 στην  
Αθήνα, συνολικής επιφάνειας συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.µ περίπου (ισόγειο, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος 
όροφος-κλιµακοστάσιο-ανελκυστήρες καθώς και του αίθριου του 6ου ορόφου) αντί τιµήµατος 
2.139,00€  πλέον ΦΠΑ µηνιαίως ήτοι συνολικής ετήσιας δαπάνης 25.668,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 
                                                        ΑΡΘΡΟ  3ο      ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Η Ανάδοχος καταθέτει σήµερα µε την υπογραφή της παρούσης, την υπ αριθµ. 8002026444 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, εκδοθείσα από την EUROBANK µε ηµεροµηνία 
10/02/2015, για ποσό  1.283,40€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του 
αντικειµένου, χωρίς το ΦΠΑ. 
  
  Η Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα µε την υπογραφή της παρούσης ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ, που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα µε το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στην ασφάλιση, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 
της παρούσας σύµβασης, ο καθαρισµός του κτιριου επί της οδού Μυλλέρου 13  καλύπτοντας την 
αστική της ευθύνη έναντι τρίτων από την παροχή των υπηρεσιών της στο ΤΑΥΤΕΚΩ.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο      ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
Ο  εργολάβος  θα  αναλάβει  υπεύθυνα  το  έργο  και  θα  εφαρµόζει  πιστά  το  πρόγραµµα  

καθαρισµού  των κτιρίων,  που  το  ΤΑΥΤΕΚΩ  έχει  καθορίσει  και  εµφαίνεται  αναλυτικά  στο 
επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ισχύος  της  σύµβασης  υποχρεούται  να  διατηρεί  κατά  το  δυνατό  
το  ίδιο  προσωπικό  καθαρισµού,  ώστε  να  αποφεύγονται  λάθη  ή  παραλήψεις.  

 
 Σε περίπτωση µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών που στεγάζονται στα ανωτέρω κτίρια   κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Οργανισµός θα έχει τη δυνατότητα  ή να καταγγέλλει  την 
σύµβαση  χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης µετά από έγγραφη προειδοποίηση ενός (1) µήνα ή να 
συνεχίσει να ισχύει η σύµβαση αυτή µέχρι την λήξη του συµβατικού χρόνου, µε σύµφωνη γνώµη 
του αναδόχου και µε ανάλογη αύξηση ή µείωση του τιµήµατος ανάλογα του εµβαδού των νέων 
χώρων.  

        Τα υλικά και οι συσκευές καθαρισµού, τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, οι σακούλες σκουπιδιών  
καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη που θα γίνει µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
θα βαρύνουν τον εργολάβο. 
Εξαιρούνται το χαρτί υγείας , οι χαρτοπετσέτες και το υγρό σαπούνι. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο     ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Στο  τέλος  κάθε  µήνα  και  µετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εργασιών  και  την παραλαβή  
τους  από  την  ορισθείσα  ειδική  επιτροπή,  θα  εκδίδονται  τιµολόγια  παροχής  υπηρεσιών για ποσά 
που  θα  αναλογούν στο 1/12 του συνόλου της προσφοράς για κάθε ένα κτίριο. 
Κατά την πληρωµή ο Εργολάβος θα προσκοµίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής 
ενηµερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €)  καθώς και κάθε 
άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  

  Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν για 
το δηµόσιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 35 του Π∆ 118/07. 
 
H πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει 100% τοις µετρητοίς βάσει πρωτότυπων τιµολογίων που θα 
εκδοθούν και θα υποβληθούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  µε ταυτόχρονη προσκόµιση 
αντιγράφου του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την αρµόδια 
Επιτροπή του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µετά την έγκριση του / της 
Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Τα  τιµολόγια   Παροχής Υπηρεσιών θα  εκδοθούν   µε  τα  ακόλουθα  στοιχεία: 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-∆ΕΗ 
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13-10436 ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 998191503 
∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 
Στο  τέλος  κάθε  µήνα  και  µετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παρεχοµένων εργασιών  από  
την  ορισθείσα  προς τούτο ειδική  επιτροπή,  θα  εκδίδεται  τιµολόγιο  παροχής  υπηρεσιών, η 
πληρωµή του οποίου θα γίνεται από το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-∆ΕΗ εντός του πρώτου 10ηµέρου από την 
έγκριση της δαπάνης από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
22 του Ν. 4144/2013 

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ            4 εργ, την ηµέρα/4 ώρες εργασίας ηµερ  
                                                                                      
     ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              5/εβδοµάδα 
• ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                  16,/ηµερισίως-352/µην 
• ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                Ν. 4093/2012 
• ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 

           ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
           ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                    23.586,29€ 

• ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ  
           ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ                                       5.081,43€ 
 
Στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν 3850/2010  

Ως τεχνικός ασφάλειας του έργου έχει ορισθεί ο Λιάπης Εµµανουήλ και δεν απαιτείται ιατρός εργασίας 
λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτοµα 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στον Εργολάβο  επιβάλλεται παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, µε 
συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €. 

Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011 κράτηση ύψους 0,10% επί της 
αρχικής αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στο ∆ηµόσιο και στα δικαιούχα ταµεία. 

Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση  κατά περίπτωση στην υποβολή του τιµολογίου στο   Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  
δικαιολογεί πάραυτα και αυτοδίκαια αντίστοιχη και ισόχρονη καθυστέρηση για την εξόφλησή του από 
µέρους του     Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 
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                   Η Ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωµένη: 
 

1. Να καταβάλει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις ασφαλιστικές εισφορές για το 
προσωπικό της καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης σε ευθύνη και έξοδα της, µη έχοντας η 
αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε σχέση µε το προσωπικό αυτό. 

2. Να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζοµένους της.  
3. Να τηρεί το νόµιµο ωράριο και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Σε 

περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλεται η σύµβαση.  
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή να καταθέτει 

σ' αυτήν στο τέλος κάθε µηνός ονοµαστική κατάσταση µε το προσωπικό που θα απασχολήσει τον 
επόµενο µήνα θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Επίσης στο πρώτο δεκαήµερο του 
εποµένου µηνός υποχρεούται να καταθέτει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ΤΑΥΤΕΚΩ ονοµαστική 
κατάσταση µε τις αποδοχές και κρατήσεων των εργαζοµένων του προηγουµένου µήνα 
υπογεγραµµένη από όλους τους εργαζόµενους µε την  ένδειξη ότι έχουν εξοφληθεί (πρωτότυπο). Η 
κατάσταση θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των εργαζοµένων. Υποχρεούται επίσης να 
καταθέτει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ΤΑΥΤΕΚΩ αναλυτικές περιοδικές καταστάσεις των 
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων που απασχολεί καθώς και τα σχετικά 
αντίγραφα πληρωµής. 

5. Επίσης, το ΤΑΥΤΕΚΩ  θα µπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, καταθέτοντας ο προµηθευτής κάθε µήνα βεβαίωση µη οφειλής προς τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα ως και του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί η οιαδήποτε πληµµέλεια στην καταβολή του µισθού και των ασφαλιστικών 
εισφορών, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και  της απόδοσης του Φ.Π.Α., το ΤΑΥΤΕΚΩ  διατηρεί 
το δικαίωµα όπως καταγγείλει τη µίσθωση αζηµίως. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση λύεται, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

6. Το ΤΑΥΤΕΚΩ  δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο του αναδόχου να εργάζεται αν 
δεν είναι ασφαλισµένος. 

7. Από 1η Ιουλίου του έτους 2011 ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει τη µισθοδοσία και 
τις ασφαλιστικές εισφορές σε τηρούµενο λογαριασµό Τραπέζης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 
του ν.3863/2010 (Α’ 115). 

8. Κατά την ηµέρα ανάληψης της εργασίας, η Aνάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στη  ∆ιεύθυνση Οικονοµικού  του ΤΑΥΤΕΚΩ, τα ονοµατεπώνυµα των υπαλλήλων που θα 
απασχολούνται στο ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και κάθε µεταβολή του προσωπικού αυτού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο      ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΗΞΗ –  ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

6.1  Η  παρούσα σύµβαση  έχει  διάρκεια  ενός (1)  έτους,  αρχοµένη από  την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης . 

6.2  Το  ΤΑΥΤΕΚΩ  δικαιούται  να  λύσει  µονοµερώς  τη  σύµβαση  πριν  τη  λήξη  της,  αν  
διαπιστώσει  ότι  ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ  δεν  εφαρµόζει  πιστά  το  πρόγραµµα  καθαρισµού  ή  ο  
καθαρισµός  δεν  γίνεται  µε  τον  επιθυµητό  τρόπο  και  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  µας,  
χωρίς  υποχρέωση  αποζηµίωσης  πέραν  των  δεδουλευµένων,  µετά  από  προηγούµενη  
έγγραφη  ειδοποίηση  του  ΤΑΥΤΕΚΩ. 

6.3   Η παρούσα  σύµβαση  µπορεί  να  παραταθεί  για  διάστηµα  δύο µηνών  ακόµη  και  να  
τροποποιηθεί  κατά  το  χρόνο  ισχύος  της  το  εφαρµοζόµενο  πρόγραµµα,  µε  ανάλογη  
αναπροσαρµογή  ή  µη  των  τιµών  που  ισχύουν  σήµερα,  ύστερα  από  διαπραγµάτευση  των  
δύο  µερών  και  εφόσον  έχουν  προκύψει  λόγοι  που  τη  δικαιολογούν,  µετά  από  σχετική  
απόφαση  του  ∆.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ. 

6.4  ο ΤΑΥΤΕΚΩ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως γι’ αυτό τη Σύµβαση, οποτεδήποτε και χωρίς 
υπαιτιότητα του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, αφού τον ενηµερώσει εγγράφως ένα (1) µήνα νωρίτερα. 
Σε περίπτωση µεταστέγασης του  ΤΑΥΤΕΚΩ / ΚΑΠ-∆ΕΗ σε άλλο κτίριο, η σύµβαση θα λυθεί 
αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζηµιώσεως.          

 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΑΔΑ: Β5ΩΠΟΡΡΖ-5ΟΑ
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1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει κατάσταση 
προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό του κτιρίου καθώς και να πληροφορεί  και την 
Επιτροπή παραλαβής εργασιών και παροχής Υπηρεσιών του κτιρίου για κάθε αλλαγή 
προσωπικού που θα γίνεται, µε σχετική επιστολή της. Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να 
είναι θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ επίσης υποχρεούται να προσκοµίσει 
κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό και Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση που 
υποβάλλει στο ΙΚΑ.  

2. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του 
ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταµείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε το έργο, βαρύνουν 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά της έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που 
εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού του 
κτιρίου.  

4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της µε δικές της δαπάνες για κάθε 
είδους ατύχηµα. Το ΤΑΥΤΕΚΩ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη µεταφορά του προσωπικού 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισµού του 
κτιρίου.  

5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό από το ΤΑΥΤΕΚΩ, 
ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους 
και συµπεριφοράς. 

6. H ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται µόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται µέχρι 
την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που η εκτέλεση 
των εργασιών δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας. 

7. Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από 
τον χώρο λειτουργίας της συµβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του 
εργοδότη. 

8. O εργολάβος, δεν θα δικαιούται καµιά αµοιβή από τον εργοδότη για χρονικό διάστηµα µετά τη 
λήξη του χρόνου διαρκείας της εργολαβικής σύµβασης. 

9. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισµού και συντήρησης όπου θα καταγράφει 
τα υλικά µε ηµεροµηνία προµήθειας και αριθµό τιµολογίου το οποίο θα είναι διαθέσιµο στο 
ΤΑΥΤΕΚΩ , όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από την 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού που θα συναφθεί µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του 
ΤΑΥΤΕΚΩ. 

10. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του 
προσωπικού της, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για 
οποιαδήποτε λόγο), µόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το ΤΑΥΤΕΚΩ. 

11. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αναρτήσει κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας που θα αναφέρει το ονοµατεπώνυµο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζοµένου σε 
σηµείο που θα της υποδειχθεί από το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με την προσελευσή τους οι εργαζόµενοι θα 
υπογράφουν σε βιβλίο παρουσίας. 

12. Για τον καθαρισµό και την συντήρηση των χώρων, το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πρέπει να 
φορά κατάλληλη ενδυµασία και να φέρει επάνω του ταµπέλα που θα αναγράφει το όνοµά του 
και την ιδιότητά του στο χώρο. 

13. Το ΤΑΥΤΕΚΩ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

14. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των 
νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόµενων από την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τη χορήγηση αδειών στο 
προσωπικό µε αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του 
νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π.  

15. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου (25) θα καταγγέλλεται 
η Σύµβαση µε την ανάδοχο Εταιρεία µε κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ.  

16. Σε περίπτωση που στο διάστηµα ισχύος της Σύµβασης µεταφερθεί η Υπηρεσία σε άλλο κτίριο 
το ΤΑΥΤΕΚΩ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη Σύµβαση, εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως την 
Εταιρεία.  

ΑΔΑ: Β5ΩΠΟΡΡΖ-5ΟΑ
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17. Η Εταιρεία υποχρεούται να χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού έµπειρο 
και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις εργασίες προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι 
ασφαλισµένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισµό και να έχει ασφαλισµένο το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (Ι.Κ.Α. 
κ.λ.π.). 

18. Οι εργαζόµενοι κατά την προσέλευσή τους θα υπογράφουν σε βιβλίο παρουσίας που θα 
βρίσκεται στην είσοδο της υπηρεσίας. 

Κατά την ηµέρα ανάληψης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
∆/νση Οικονοµικού και ∆ιοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ., τα ονοµατεπώνυµα των υπαλλήλων που θα 
απασχολούνται στο κτίριο επί της οδού Μυλλέρου 13., του τεχνικού ασφαλείας καθώς επίσης 
και κάθε µεταβολή του προσωπικού αυτού. Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο 
του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλισµένος και µπορεί να υποχρεώνει 
τον ανάδοχο να προσκοµίζει τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 
προσωπικό του τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΤΑΥΤΕΚΩ. 
που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη. 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ ουδεµία υποχρέωση έχει για οποιαδήποτε ασφάλιση του παρέχοντος τις εργασίες 
προσωπικού του, λόγος και για τον οποίον το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν υποχρεούται σε ουδεµία παροχή, σχετικά 
µε δώρα εορτών, επιδόµατα κ.λ.π. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την 
εργασία (εργατική νοµοθεσία-Σ.Σ.Ε ) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, κ.λ.π. ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για 
την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αποτελούµενο από αυτόν προσωπικό, ότι ουδεµία 
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε το ΤΑΥΤΕΚΩ. Γι’ αυτό το προσωπικό που απασχολεί ο 
εργολάβος για την εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, 
από το ΤΑΥΤΕΚΩ, δεδοµένου ότι ουδεµία σχέση υφίσταται µεταξύ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του προσωπικού 
του εργολάβου. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν και στο 
προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ ως και σε 
κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί σε όλους τους ανωτέρω. 
Κάθε ζηµιά που γίνει από τον Ανάδοχο ή από το προσωπικό που χρησιµοποιεί θ’ αποκαθίσταται απ’ 
αυτόν αµέσως και σε περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζηµιάς και θα 
αφαιρείται από την αµοιβή του Εργολάβου ή όπως προβλέπει η νοµοθεσία στις περιπτώσεις αυτές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του ∆ηµοσίου για τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η 
Σύµβαση (µε την ανάδοχο εταιρεία) µε κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της 
εταιρείας υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

 
                                         

                                                  ΑΡΘΡΟ  8ο     ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ  

   
Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη Σύµβαση και από κάθε δικαίωµά της που 
απορρέει απ’ αυτή, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
έργου ότι υπάρχει πληµµελής φύλαξη τότε, µετά από εισήγησή τους, το ΤΑΥΤΕΚΩ. έχει το δικαίωµα 
να περικόψει ποσοστό µέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης ή να 
καταγγείλει τη Σύµβαση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.  
Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουµένου του δικαιώµατος 
καταγγελίας της Σύµβασης µε δικαίωµα κατάπτωσης υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ. της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης και κήρυξης της Αναδόχου έκπτωτης. 
το ΤΑΥΤΕΚΩ ανεξάρτητα από την επιβολή της άνω ποινικής ρήτρας, διατηρεί κάθε δικαίωµα της για 
αποκατάσταση της όποιας ζηµιάς, ήθελε επέλθει εις αυτή. 

ΑΔΑ: Β5ΩΠΟΡΡΖ-5ΟΑ
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Αν η Ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του ΤΑΥΤΕΚΩ.) το έργο πριν την ηµεροµηνία λήξεως 
του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το ΤΑΥΤΕΚΩ.) ηµερησίως 
για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της Σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας 
αµοιβής του. 
Στην ανωτέρω περίπτωση το ΤΑΥΤΕΚΩ. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο την Ανάδοχο, να προβεί σε 
απευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει από την 
έκπτωτη Ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωση για κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας, που 
τυχόν ήθελε επέλθει εις αυτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο      ΤΕΛΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
9.1   Απαγορεύεται  στον  ΕΡΓΟΛΑΒΟ  η  εκχώρηση  της  σύµβασης  καθαρισµού  των κτιρίων  του                 
         ΤΑΥΤΕΚΩ σε  τρίτους. 
9,2    Κάθε  διαφορά  που  θα  προκύπτει,  θα  γίνεται  προσπάθεια  για  συναινετική  επίλυση,      
        διαφορετικά  αρµόδια  είναι  τα  δικαστήρια  της  έδρας  του  ΤΑΥΤΕΚΩ. 
9.3   Η  παράβαση  οποιουδήποτε  όρου  της  σύµβασης  αυτής  από  τον  ΕΡΓΟΛΑΒΟ,  παρέχει  το     
        δικαίωµα  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ να  λύσει  τη  σύµβαση  µονοµερώς  και  αζηµίως.  Στην  περίπτωση   
        αυτή  θα  καταπίπτει  υπέρ  του  ΤΑΥΤΕΚΩ η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της   
        σύµβασης  σαν  ποινική  ρήτρα. 
 

Προς  επικύρωση  των  παραπάνω  συντάχθηκε  και  υπογράφηκε  η  παρούσα  σύµβαση  σε     
πέντε (5)  όµοια πρωτότυπα  και  έλαβαν   ένα  (1)  ο  Εργολάβος  και  τέσσερα (4)  το ΤΑΥΤΕΚΩ.   
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΥΤΕΚΩ                                                       ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΡΓΟΛΑΒΟ 
            Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ. 
 
 
 
            Νικόλαος ∆οµένικος 
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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ   

                                    Σελίδα 9 από 9  

 
                                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  [A]     

  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: 
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθηµερινά 
Καθηµερινό ξεσκόνισµα και καθαρισµό των σταθερών και κινητών επίπλων, των καθισµάτων και όλων 
των µηχανικών µέσων που υπάρχουν στα γραφεία κτιρίου επί της οδού Μυλλέρου 13 
Καθηµερινό καθαρισµό, απολύµανση και πλύσιµο των λεκανών W.C., των νιπτήρων και των 
ουρητηρίων 
Καθηµερινό καθαρισµό των καθρεπτών. 
Ο καθαρισµός των τζαµιών στα παράθυρα του κτιρίου και των τζαµιών στις εισόδους των ορόφων και 
από τις δύο όψεις αυτών, θα γίνεται µία φορά το µήνα. 
Καθηµερινός καθαρισµός των ανελκυστήρων µε σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων καθώς 
και των θυρών των ανελκυστήρων. 
Άδειασµα και καθαρισµό των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που βρίσκονται στους χώρους 
υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριµµάτων των γραφείων και τοποθέτηση νέας σακούλας στα 
καλαθάκια καθηµερινά. 
Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας WC καθηµερινά από την πρωινή καθαρίστρια 
(χαρτί – χειροπετσέτες – σαπούνι – κρεµοσάπουνο κ.α), τα οποία θα προµηθεύει το ΤΑΥΤΕΚΩ. 
Συγκέντρωση και παράδοση των απορριµµάτων στην Υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου καθηµερινά. 
Καθαρισµός οροφής από αράχνες – σκόνες – βρωµιές. 
Ξεσκόνισµα και καθαρισµό των τοίχων, των εσωτερικών χωρισµάτων των γραφείων, των θυρών 
καθώς και των θυρών των ντουλαπών µια φορά το µήνα. 
Καθαρισµός και σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου ,ανελκυστήρων & εισόδων εβδοµαδιαία.  
 
 
2. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
Όλοι  οι παραπάνω καθαρισµοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν , 
µετά από έγκαιρη ειδοποίηση του ΤΑΥΤΕΚΩ χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καµία πρόσθετη 
αποζηµίωση. 
 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µετά το ωράριο εργασίας ή σε ωράριο που θα υποδειχθεί από τους κατά 
τόπους υπευθύνους. Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το πρόγραµµα πρωινής ή 
απογευµατινής απασχόλησης διατηρώντας σταθερό το συµβατικό τίµηµα. 
 

  Οι συσκευές καθαρισµού, τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, οι σακούλες σκουπιδιών καθώς 
και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη που θα γίνει µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, 
θα βαρύνουν τον εργολάβο.  
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