
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Στον Πειραιά  σήμερα 22/09/2011  ημέρα  Πέμπτη και στα  κεντρικά 
γραφεία  του  ΝΑΤ επί  της  οδού  Εθνικής  Αντιστάσεως  1,  οι  παρακάτω 
συμβαλλόμενοι αφενός μεν ο κ.ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος ΔΣ/ΝΑΤ, 
αποκαλούμενος στο παρόν, χάρη συντομίας «Το Ταμείο» και  αφετέρου ο 
νόμιμος  εκπρόσωπος  ΜΠΕΡΓΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑ  με  Α.Δ.Τ.  Α15850007,  με 
ταχυδρομική διεύθυνση Φιλαδέλφειας και Βοσπόρου 209 Νίκαια, ΤΚ 18453 
με  Α.Φ.Μ  066232852  και  Δ.Ο.Υ  Νικαίας,  με  διακριτικό  τίτλο  Γενικοί 
Καθαρισμοί  Κτιρίων-Νοσοκομείων  κ.λ.π  Μπεργίου  Ν.  Αριστέα  και  έδρα 
Νίκαια,  αποκαλούμενος  στο  παρόν  «Εργολάβος»  συμφώνησαν, 
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ   1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

Με το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την 
παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους 
τον καθαρισμό των χώρων στέγασης του κτιρίου  ΝΑΤ από 22/09/2011-
31/12/2011.

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει απο 22/09/2011 και 
λήγει την 31/12/2011. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Οι χώροι τους οποίους ο «Εργολάβος» υποχρεούται να καθαρίζει 
είναι οι χώροι στέγασης των γραφείων του κτιρίου Εθν. Αντιστάσεως 1 
στον  Πειραιά  (Δ/νσεων  και  Τμημάτων),  των  τουαλετών  και 
κοινόχρηστων χώρων με ιδιαίτερη προσοχή στο χωρο που στεγάζονται 
τα  γραφεία  του  κ.  Προέδρου,  του  κ.  Αντιπροέδρου  και  κ.  Γενικής 
Διευθύντριας του ΝΑΤ.

Ο  εργολάβος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  απασχολεί 
καθημερινά  τρία  (3)  άτομα  στο  κτίριο  Εθν.  Αντιστασεως  1  απο 
Δευτέρα έως Παρασκευή, ως εξής:

• 1 άτομο κάθε απόγευμα απο 16:00 έως 18:00
• 2 άτομα κάθε απόγευμα απο 15:00 έως 18:00

ΑΡΘΡΟ  4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ  

1. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη 
και υλικά καθαρισμού και συσκευασίας, 
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2.  Η ενδυμασία του προσωπικού του «Εργολάβου» θα είναι  ομοιόμορφη και 
ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος, ώστε η εμφάνισή του να είναι 
άριστη και να τυγχάνει της έγκρισης του Ταμείου.

3.  Μισθός, επιδόματα, εργοδοτικές εισφορές, βαρύνουν τον εργολάβο.
4.  Ο  «Εργολάβος»  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τις  διατάξεις  της 

εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν νόμιμες αμοιβές, 
οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των 
προβλεπόμενων  από  την  οικεία  (κλαδική)  Σ.Σ.Ε.   Σε  περίπτωση  που 
διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλεται η Σύμβαση με την 
Ανάδοχο  εταιρεία  (εγκύκλιος  30440/8-5-06  του  Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).  Ο εργολάβος υποχρεούται 
να  ασφαλίσει  με  δικές  του  δαπάνες  το  προσωπικό  για  κάθε  είδους 
ατύχημα.

5.     Ο «Εργολάβος» θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις 
εγκαταστάσεις  της  Υπηρεσίας,  ή  σε  οιονδήποτε  τόπο,  εφόσον 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου ή των εργασιών 
του.

6. Να  χρησιμοποιεί  αποκλειστικά  προσωπικό  το  οποίο  να  είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και ΙΚΑ - ΤΕΑΜ.
Να  τηρεί  τις  κείμενες  διατάξεις  σχετικά  με  την  ασφάλεια  των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
Διευκρινίζεται ρητά οτι οτι το ΝΑΤ δεν έχει καμμία αστική ή ποινική 
ευθύνη  για  κάθε  αξίωση  εκ  μέρους  οιουδήποτε  μισθωτου  του 
<<Εργολάβου>>  και  η  υποχρέωση  να  εξανλτείται  πλήρως  με  την 
καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του <<Εργολάβου>>.

7. Ο  «Εργολάβος»  υποχρεούται  να  τηρεί  όλους  τους  κανόνες 
πυρασφάλειας  και  ασφάλειας  στο  χώρο  που  θα  δοθεί  από  την 
Υπηρεσία για την φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του.

8. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται 
με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση 
της καθαριότητας στους χώρους κατά τη διάρκεια της εργασίας του και 
φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, λογω 
πλημμελούς καθαριότητας των χώρων.

9. Απαγορεύεται  η  αναδοχή  από  άλλο  πρόσωπο  οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων του «Εργολάβου»,  που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του 
«Εργολάβου».

10. Ο «Εργολάβος» δεν δύναται να επικαλεσθεί  λόγους ανωτέρας βίας, 
για τη μη εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως 
εκτέλεση αυτής,  ούτε  δύναται  να απαλλαγεί  από τις  υποχρεώσεις 
που  τον  βαρύνουν  από  τη  σύμβαση,  εάν  δεν  επικαλεσθεί  και 
αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 2 ημερών από τότε 
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που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά.

ΑΡΘΡΟ     5    ΠΑΡΑΔΟΣΗ     ΚΑΙ    ΠΑΡΑΛΑΒΗ    ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Η παράδοση των παραπάνω χώρων μετά τον καθαρισμό θα γίνεται στο 
αρμόδιο Τμήμα του ΝΑΤ, Αρχείου και Επιμελητείας, που θα βεβαιώνει 
την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του «Εργολάβου». 

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Η αμοιβή του «Εργολάβου» ανέρχεται στο ποσό των  ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (5.904,00  €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ολόκληρο το έργο Η εν λόγω δαπάνη 
εγκρίθηκε με την απόφαση ΔΣ ΝΑΤ της 19ς Συνεδρίασης της 20/09/2011.

Η καταβολή της εκάστοτε δεδουλευμένης μηνιαίας αμοιβής θα γίνεται με 
επιταγή, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος, που θα εκδίδεται από το 
Τμήμα Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, στο όνομα του δικαιούχου, 
θα βαρύνει δε τον ΚΑΕ 845 του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Α.Τ.  

Η  πληρωμή  της  εκάστοτε  δεδουλευμένης  μηνιαίας  αμοιβής  θα 
καταβάλλεται στον «Εργολάβο» μετά την υποβολή του τιμολογίου, το 
οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα,  από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ δημοσιονομικές 
διατάξεις:
α) Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊστάμενου του τμήματος  Αρχείου και 

Επιμελητείας  για  την  καλή και  σύμφωνα με τους  όρους της παρούσας 
εκτέλεσης του έργου
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, 
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α και 

Ι.Κ.Α -Τ.Ε.Α.Μ (όπου θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο το προσωπικό 
του), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή από 
φόρους μισθωτών υπηρεσιών ή εισφορές σε ασφάλιστρα εργαζομένων 
αντιστοίχως.
δ)  Μηνιαία κατάσταση  με  το  ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου 
στο Ν.Α.Τ.  προσωπικού, καθώς και με τις ώρες εργασίας ενός εκάστου, 
θεωρημένη από την Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας.  
Τα παραπάνω, τιμολόγιο και δικαιολογητικά πληρωμής, θα παραδίδονται 
από τον Εργολάβο, στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, που όλοι θεωρούνται 
ουσιώδεις, θα γίνεται μόνο μετά από συμφωνία των δύο μερών και μόνο 
γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ  

Κάθε αντίρρηση του «Εργολάβου» κατά των αποφάσεων των αρμοδίων 
οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου του καθαρισμού του ΝΑΤ, καθώς 
και κάθε αμφισβήτηση για την ερμηνεία κάποιου όρου του παρούσας 
επιλύεται οριστικά από το ΔΣ/ΝΑΤ, εναντίον της απόφασης του οποίου ο 
Εργολάβος δηλώνει ότι, παραιτείται ανεπιφύλακτα   από κάθε ένδικο  ή 
εξώδικο  μέσο,  τακτικό  ή  έκτακτο,  που  πηγάζει  είτε  από  όρους  του 
παρόντος, είτε από οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 9  

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια 
ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.
. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η  σύμβαση  αυτή  συντάχθηκε  σε  τρία  (3)  όμοια  αντίτυπα  και  αφού 
διαβάσθηκε , υπο γράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Α.Τ.                                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος
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