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                                                         Ακινα : 12/3/2019 

Αρ. Ρρωτ. : 6649 

φμβαςθ Ανάκεςθσ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εγκαταςτάςεων του 
ΣΕΕ ςτθν Ακινα για δφο (2) μινεσ ποςοφ δεκατεςςάρων χιλιάδων 
επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ και τριάντα λεπτϊν (14.770,30 €) πλζον Φ.Π.Α 

 

Στθν Ακινα ςιμερα,  12/3/2019, ςτα γραφεία του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ 

επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4,  

αφ’ ενόσ το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «Σεχνικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτθν Ακινα, εκπροςωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο Γιϊργο Ν. ταςινό και καλείται εφ’ εξισ «ΣΕΕ»  

και αφ’ ετζρου ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ 8ου Σο.Ψ.Τ. 

Αττικισ  «Ακθνά- Ελπίσ»,  με ΑΦΜ: 997944083 υπαγόμενοσ ςτθ ΔΟΥ ΙΓ’ Ακθνϊν, 

που εδρεφει επί τθσ οδοφ Ραράςχου 23-  Ακινα και  εκπροςωπείται νόμιμα από τον 

κ. ωτιριο Κουπίδθ, Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  με ΑΔΤ ΑΗ 254128 και 

καλείται εφ’ εξισ «Ανάδοχοσ»,    

αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ: 

 Το άρκρο 2 παρ. 31 και το άρκρο 118 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 

08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

 Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ 

τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

(Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ). 

 H υπ’ αρικ. Α61/Σ7/2019 (ΑΔΑ: ΩΗ0Γ46Ψ842-6Α0) απόφαςθσ τθσ Δ.Ε του 

ΤΕΕ  για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εγκαταςτάςεων του ΤΕΕ 

ςτθν Ακινα για δφο (2) μινεσ 
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 Η με αρ. πρωτ ΔΥΟ/298/01/02/2019 (6Ρ5Ξ46Ψ842-ΞΤΣ) Απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  

 Η υπ’ αρικμ. Ρρωτ. ΤΕΕ  6030/01-03-2019 προςφορά του Κοι.Σ.Ρ.Ε 8ου Το.Ψ.Υ 

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ – ΕΛΡΙΣ» 

ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα: 

 

Άρκρο 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ «ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ»  και ειδικότερα: 

Α.    τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του ΣΕΕ ςτθν Ακινα, ςυνολικισ επιφάνειασ περί τα 

4.286 τ.μ., οι οποίεσ ςτεγάηονται ςτα κτίρια επί των οδϊν :  

 Νίκθσ 4, ςτθν πλατεία Συντάγματοσ και ςυνίςταται ςε 8 ορόφουσ *1οσ - 8οσ] 

και 2 υπόγεια  (3.700 τ.μ.) 

 Λζκκα 23-25 [1οσ όροφοσ+, (586 τ.μ.) 

Ο κακαριςμόσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω  (ΡΑΑΤΗΜΑ Ι.2.) αναλυτικά αναφερόμενα και κα γίνεται ςε 

κακθμερινι, εβδομαδιαία, μθνιαία, τριμθνιαία και ετιςια βάςθ. Επίςθσ, 

περιλαμβάνει τουσ κοινοχριςτουσ χϊρουσ (είςοδοσ, αςανςζρ, ςκάλεσ, 

πλατφςκαλα) του κτιρίου τθσ οδοφ Νίκθσ.  

Β.    του υπαίκριου χϊρου ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων του ΣΕΕ ςτο Διμο 

Αμαρουςίου (Λεωφόρου Κθφιςίασ 50 – Διςτόμου 4 & Αλαμάνασ), επιφανείασ 

περίπου 9.000 τ.μ.  

Ο κακαριςμόσ του υπαίκριου χϊρου ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων του ΤΕΕ ςτο 

Διμο Αμαρουςίου κα πραγματοποιείται δφο φορζσ τθν εβδομάδα και 

περιλαμβάνει : 

 τθν αποκομιδι των ςκουπιδιϊν, φφλλων κ.λπ. από το οικόπεδο, 
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 το άδειαςμα των κάδων απορριμμάτων και  

 τον κακαριςμό (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα, ξεςκόνιςμα γραφείων, 

κακαριςμό υαλοπινάκων) του οικίςκου ISOBOX, επιφανείασ 15 τ.μ., ο 

οποίοσ ευρίςκεται ςτο οικόπεδο. 

 

Άρκρο 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Η ανάκεςθ των παραπάνω εργαςιϊν ςτον Ανάδοχο κα ζχει διάρκεια  δφο  (2) 

μθνϊν, από 11/03/2019 ζωσ 10/05/2019.  

 

Άρκρο 3 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΕΙ ΕΡΓΟΤ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Α.    Σε όλουσ τουσ χϊρουσ των γραφείων του ΤΕΕ επί των οδϊν Νίκθσ 4, Λζκκα 23- 

25, πρζπει να γίνονται κακθμερινά οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Κακάριςμα των επιφανειϊν των γραφείων, των ςυρταριζρων και των πάνω 

επιφανειϊν των ντουλαπιϊν με πανί εμποτιςμζνο με απορρυπαντικό το 

οποίο κα αλλάηει ςυχνά (για κάκε γραφείο) και ςτθ ςυνζχεια με κακαρό 

πανί.  

 Κακάριςμα των τθλεφϊνων, του εξοπλιςμοφ (fax, φωτοαντιγραφικά 

μθχανιματα), Η/Υ (εκτόσ από οκόνεσ) με βρεγμζνο και καλά ςτυμμζνο πανί. 

 Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων και αντικατάςταςθ των πλαςτικϊν 

ςακουλϊν  

 Κακάριςμα με απολυμαντικό τθσ εξϊπορτασ κάκε ορόφου  

  Κακάριςμα με απολυμαντικό των πόμολων όλων των κυρϊν. 

 Κακαριςμόσ των WC (πλφςιμο και απολφμανςθ ειδϊν υγιεινισ, πλακιδίων, 

κυρϊν, πόμολων κυρϊν, ςφουγγάριςμα πατωμάτων), όχι μόνο ςτο τζλοσ 

αλλά και ςτα ενδιάμεςα του ωραρίου εργαςίασ τουλάχιςτον δφο (2) 
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φορζσ και όποτε χρειαςτεί, ιδίωσ των WC που χρθςιμοποιοφνται από 

πολλοφσ υπαλλιλουσ. 

 Σκοφπιςμα με τα ανάλογα πζλματα τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ : α) των 

μοκετϊν, β) των κακιςμάτων όλων των τφπων, γ) των καναπζδων. 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των πατωμάτων. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτο ξφλινο πάτωμα του 8ου ορόφου 

(Νίκθσ 4) και του Γραφείου του Ρροζδρου τθσ Αντιπροςωπείασ ςτον 7ο 

όροφο (Νίκθσ 4). Θα ςκουπίηεται καλά και κα ςφουγγαρίηεται με πολφ 

καλά ςτυμμζνθ ςφουγγαρίςτρα. 

Β.    Η αίκουςα τθσ Αντιπροςωπείασ, ςτον 1ο όροφο (Νίκθσ 4), πρζπει να 

κακαρίηεται κακθμερινά (ςκοφπιςμα τθσ μοκζτασ με θλεκτρικι ςκοφπα, 

κακάριςμα των επιφανειϊν των επίπλων με πανί εμποτιςμζνο με 

απορρυπαντικό και ςτθ ςυνζχεια με κακαρό πανί, κακάριςμα του εξοπλιςμοφ 

(εκτόσ από οκόνεσ) με βρεγμζνο και καλά ςτυμμζνο πανί) κακϊσ επίςθσ και 

μετά από κάκε εκδιλωςθ ςχολαςτικά. Κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων, το 

προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να αδειάηει ςυχνά τα καλάκια 

απορριμμάτων ςτον διάδρομο και τισ τουαλζτεσ και να επιμελείται τθσ 

κακαριότθτασ των WC.  

Επί πλζον, είναι πικανόν να πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ το Σάββατο 

ι/και τθν Κυριακι, οπότε είναι απαραίτθτοσ ο κακαριςμόσ τθσ Αίκουςασ τθσ 

Αντιπροςωπείασ και αυτζσ τισ θμζρεσ. Επίςθσ, εάν παρευρίςκονται πολλά 

άτομα ςτισ εκδθλϊςεισ είναι απαραίτθτθ θ παρουςία κακαρίςτριασ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.   

Γ.    Επίςθσ, κακθμερινά κα πρζπει να κακαρίηονται οι άλλεσ αίκουςεσ 

ςυνεδριάςεων που βρίςκονται ςτο κτίριο τθσ οδοφ Νίκθσ 4 και ειδικότερα να 

ελζγχονται πριν από κάκε ςυνεδρίαςθ και να κακαρίηονται ςχολαςτικά 

μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ. Ρρόκειται για τισ αίκουςεσ: 

 τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ (8οσ όροφοσ)  

 του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου (7οσ όροφοσ) και  
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 οι ελεφκεροι χϊροι ςυνεδριάςεων  

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Μία φορά τθν εβδομάδα, εκτόσ τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ, πρζπει να γίνονται 

τα κάτωκι: 

 Ρλφςιμο όλων των επιφανειϊν των γραφείων (πλαϊνά μζςα-ζξω), όλων των 

κακιςμάτων (τα μζρθ που πλζνονται), όλων των κουφωμάτων των γραφείων 

(πόρτεσ)  

 Κακάριςμα των κακιςμάτων (τα υφαςμάτινα μζρθ) με θλεκτρικι ςκοφπα με 

χριςθ διαφορετικοφ πζλματοσ από αυτό που χρθςιμοποιείται για τα 

πατϊματα-μοκζτεσ 

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ 

Μια θμζρα το μινα, εκτόσ τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ, πρζπει να γίνονται τα 

κάτωκι: 

 Στα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροφόρθςθσ (Λζκκα 23-25) 

και ςτο Γραφείο Δικαςτικοφ να ξεςκονίηονται ςχολαςτικά τα ράφια των 

βιβλιοκθκϊν, τα βιβλία και περιοδικά.  

 Να κακαρίηονται  με απορροφθτικά πανιά (π.χ. τφπου Swiffer) οι περςίδεσ 

όλων των παρακφρων 

 Να πλζνονται τα εςωτερικά τηάμια των κτθρίων. Η Ανάδοχοσ οφείλει να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ του προςωπικοφ που κα 

εκτελεί αυτι τθν εργαςία 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΔΙΜΗΝΟ 

Μία φορά το Δίμθνο πρζπει να γίνονται τα κάτωκι : 

 Πλφςιμο των περςίδων 

 Πλφςιμο - απολφμανςθ των καλακιϊν απορριμμάτων 

 Πλφςιμο των κακιςμάτων και μοκετϊν με ειδικι θλεκτρικι ςκοφπα 
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ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα παρζχονται κακθμερινά από τισ 06:00 π.μ ζωσ τισ 

20:00 μ.μ. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ : Η εταιρεία κακαριςμοφ κα πρζπει να φροντίηει ϊςτε ο 

κακαριςμόσ των γραφείων να ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν 

ζναρξθ του ωραρίου εργαςίασ των Τπαλλιλων του Σ.Ε.Ε. Αυτό 

προχποκζτει ότι ο κακαριςμόσ κα γίνεται πριν τισ 07:00 π.μ. 

και μετά τισ 17:00 π.μ.  

 Δεν επιτρζπεται ο κακαριςμόσ των γραφείων ςτισ Τπθρεςίεσ 

του Σ.Ε.Ε. κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ των Τπαλλιλων, 

παρά μόνο αν ςυντρζξουν ζκτακτοι λόγοι, για τουσ οποίουσ κα 

ενθμερϊνεται άμεςα το προςωπικό τθσ κακαριότθτασ.  

Στουσ  παρακάτω χϊρουσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται  θ κακαριότθτα κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του ωραρίου εργαςίασ των Υπαλλιλων του Τ.Ε.Ε. και ςυγκεκριμζνα : 

-    Σε όλα τα κτίρια, ο κακαριςμόσ των WC, ο οποίοσ κα γίνεται και ςτα 

ενδιάμεςα του ωραρίου εργαςίασ των Υπαλλιλων του Τ.Ε.Ε. (άδειαςμα των 

καλακιϊν, προςκικθ απολυμαντικοφ ςτθν τουαλζτα και ςφουγγάριςμα του 

πατϊματοσ). 

-    Στθν οδό Νίκθσ 4, ςτον 8ο, 7ο και 6ο όροφο (Γραφείο Ρροζδρου, Γραφεία 

Διοίκθςθσ και Γραφεία Γενικισ Διεφκυνςθσ και Δικαςτικοφ), αλλά και όπου 

αλλοφ, κατά περίπτωςθ, χρειαςτεί (π.χ. Γραφεία Διευκυντϊν), οι υπθρεςίεσ 

κακαριότθτασ κα γίνονται ςε δφο (2) βάρδιεσ, πριν τθν ζναρξθ του ωραρίου 

εργαςίασ και το απόγευμα, προκειμζνου να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

-    Το ίδιο ιςχφει κατά τθ διάρκεια των Επαγγελματικϊν Εξετάςεων (τρεισ φορζσ 

το χρόνο επί ζνα δεκαπενκιμερο) για τα γραφεία του Τμιματοσ Μθτρϊου 

(Νίκθσ 4, 2οσ όροφοσ) και για τα γραφεία που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ 

διεξαγωγι όλων  των εξετάςεων που διενεργεί το ΤΕΕ.  
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Άρκρο 4 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, που πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ, 

είναι οι εξισ:  

 Τροχιλατα καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με δφο κάδουσ διαφορετικοφ 

χρϊματοσ  

 Ηλεκτρικζσ ςκοφπεσ για κάκε κτιριο 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υλικϊν κακαριςμοφ, που αποτελοφν υποχρζωςθ του 

αναδόχου, είναι οι εξισ: 

 Υγρό απορρυπαντικό δαπζδου, τοίχων, νιπτιρων και ειδϊν υγιεινισ 

 Υγρό κακαριςτικό μοκετϊν 

 Αντιολιςκθτικι παρκετίνθ για δάπεδα 

 Απολυμαντικό επιφανειϊν 

 Υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν, κακρεπτϊν 

 Οι ςφουγγαρίςτρεσ να είναι απορροφθτικζσ (π.χ. τφπου Wettex) 

Το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν κακαριςμοφ βαρφνει τον Ανάδοχο. Ο 

Ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται να προμθκεφει χαρτιά υγείασ, χειροπετςζτεσ και 

ςαποφνια. 

Ο ςυμμετζχων πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το είδοσ και τθν ποςότθτα 

του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιιςει και το είδοσ και τθ μάρκα των 

απορρυπαντικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν.  

Τα υλικά κακαριότθτασ που κα προςφζρει ο ςυμμετζχων πρζπει να είναι 

κατάλλθλα για το ζργο και να προςτατεφουν τουσ εργαηόμενουσ και το περιβάλλον.  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα παρζχονται από ικανό αρικμό προςωπικοφ το οποίο 

κα διακζςει θ Ανάδοχοσ. Είναι απαραίτθτθ θ παρουςία προςωπικοφ κακαριότθτασ 
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δφο (2) ατόμων ςε κακθμερινι βάςθ, προκειμζνου να καλφπτεται θ φροντίδα των 

WC ςτα ενδιάμεςα του ωραρίου κακϊσ και οποιαδιποτε ζκτακτθ ανάγκθ 

κακαριςμοφ προκφψει ςε οποιοδιποτε από τα κτιρια του ΤΕΕ, τόςο ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όςο και ςτο εςωτερικό των κτθρίων.  

Το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να είναι εκπαιδευμζνο για τθν εκτζλεςθ 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ γενικά και ςυγκεκριμζνων κακθκόντων ειδικά, να 

γνωρίηει ελλθνικά και να μθν αλλάηει ςυχνά και αδικαιολόγθτα.  

Τποχρεωτικά το προςωπικό του Αναδόχου κα πρζπει να φοράει τθν ανάλογθ 

ενδυμαςία κακαριότθτασ (ςτολι, παποφτςια, κ.λπ.) κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ 

του. 

Ο Ανάδοχοσ, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με το ΤΕΕ, ζχει τθν υποχρζωςθ να 

υποβάλει εγγράφωσ *email ι fax+ το ονοματεπϊνυμο και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 

του επόπτθ εργαςίασ, κακϊσ και ονομαςτικό κατάλογο των εργαηομζνων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα *ανά κτίριο και όροφο+, και ςτον υπαίκριο χϊρο 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων ςτο Διμο Αμαρουςίου. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ. Απαγορεφεται ρθτά θ χρθςιμοποίθςθ αναςφάλιςτου 

προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα 

καταγγελκεί θ ςφμβαςθ με τθν Ανάδοχο εταιρεία.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ο κακαριςμόσ των χϊρων πρζπει να γίνεται με ςχολαςτικότθτα και να 

ακολουκοφνται κανόνεσ οι οποίοι προςτατεφουν τθν υγεία τόςο των εργαηομζνων 

ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ όςο και του προςωπικοφ κακαριότθτασ. Ειδικότερα 

κακορίηεται ότι : 

 Ο κακαριςμόσ κα ξεκινά από κακαρότερουσ χϊρουσ και να προχωρεί προσ 

τουσ λιγότερο κακαροφσ: γραφεία, διάδρομοι, χϊροι υγιεινισ. 

 Για τον κακαριςμό κα χρθςιμοποιείται θ τεχνικι των δφο κάδων 

διαφορετικοφ χρϊματοσ για το ςφουγγάριςμα (π.χ. κόκκινοσ για 
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ςφουγγάριςμα με απορρυπαντικό, μπλε για ξζβγαλμα) και διαφορετικζσ 

ςφουγγαρίςτρεσ για κάκε χϊρο (γραφεία, WC) με διαφορετικό χρϊμα ςτο 

κοντάρι. Το νερό των κάδων κα αλλάηει ςυχνά (τουλάχιςτον κάκε 30 τ.μ.). 

 Να χρθςιμοποιοφνται ξεςκονόπανα διαφορετικοφ χρϊματοσ για κάκε 

εργαςία (άλλο πανί για τισ λεκάνεσ και άλλο για τον νιπτιρα κ.τ.λ.) και να 

αλλάηονται ςυχνά.  

 Η χριςθ των απορρυπαντικϊν πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

χριςθσ του κάκε προϊόντοσ. 

 Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ τθσ λεκάνθσ να γίνεται με γάντια μιασ 

χριςθσ. 

 Τα υλικά κακαριςμοφ και τα μθχανιματα κα διατθροφνται ςε χϊρο που κα 

παραχωρθκεί, ο οποίοσ πρζπει να είναι κλειδωμζνοσ κατά τθν απουςία του 

Υπεφκυνου τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ τθσ Αναδόχου.  

 Οι δφο κάδοι, οι ςφουγγαρίςτρεσ και τα πανιά που χρθςιμοποιοφνται να 

απολυμαίνονται κακθμερινά, ενϊ οι ςφουγγαρίςτρεσ και τα πανιά 

κακαριςμοφ να ανανεϊνονται τακτικά. 

Επίςθσ, το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να επιμελείται τα παρακάτω : 

 Να μθ μζνουν αναμμζνα τα φϊτα και τα κλιματιςτικά και να κλειδϊνονται 

τα γραφεία εφ’ όςον δεν απαςχολοφνται ς’ αυτά οι υπάλλθλοι ι τα Μζλθ 

τθσ Διοίκθςθσ του ΤΕΕ κακϊσ επίςθσ και να κλείνονται τα παράκυρα. 

 Να ελζγχει, να ςυμπλθρϊνει ι να αντικακιςτά χαρτιά υγείασ, χειροπετςζτεσ 

και ςαποφνια ςτουσ χϊρουσ των WC. 

 Στο κτιριο τθσ οδοφ Νίκθσ 4, κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ (μθ λειτουργίασ 

των Υπθρεςιϊν) κα λαμβάνει από το κυρωρό του κτθρίου κλειδί αςφαλείασ 

«παςπαρτοφ» για τα γραφεία του κάκε ορόφου πριν τον κακαριςμό και κα 

το παραδίδει ςτο κυρωρό αμζςωσ μετά τον κακαριςμό του ορόφου, χωρίσ 

να το δίνει ςε οποιονδιποτε τρίτο (υπάλλθλο του ΤΕΕ ι μθ). Σε περίπτωςθ 
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απϊλειασ του κλειδιοφ από προςωπικό τθσ Αναδόχου, θ Ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται με το κόςτοσ αντικατάςταςθσ όλων των κλειδαριϊν και 

κλειδιϊν του αντίςτοιχου ορόφου, τθσ δαπάνθσ αυτισ αφαιρουμζνθσ από το 

εργολαβικό αντάλλαγμα του αντίςτοιχου μινα. 

 Να δρα άμεςα ςε περίπτωςθ απρόβλεπτθσ ανάγκθσ (πλθμμφρα, πυρκαγιά 

κ.λπ.), ειδοποιϊντασ το κυρωρό για το κτιριο τθσ οδοφ Νίκθσ 4 και τουσ 

υπευκφνουσ των άλλων κτθρίων, βάςει εγγράφου αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

αναγκϊν, το οποίο κα παραλάβει θ Ανάδοχοσ με τθν ανάλθψθ των 

κακθκόντων.  

 Να μθ δζχεται επιςκζψεισ από τρίτα πρόςωπα ςτο χϊρο εργαςίασ. 

Ο εβδομαδιαίοσ, μθνιαίοσ, εποχιακόσ και ετιςιοσ κακαριςμόσ των χϊρων 

προγραμματίηεται κατά χϊρο και θμζρα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν αρμόδια 

Υπθρεςία ΤΕΕ. Μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΕ 

με αντίςτοιχθ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ςυνεργείου κακαριςμοφ. 

Για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυμπλθρϊνει και να παραδίδει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΤΕΕ «Ρίνακα Ελζγχου 

τθσ παρουςίασ του προςωπικοφ και των εργαςιϊν» που ολοκλθρϊνει, ςτο χρόνο 

που κα ςυμφωνθκεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΣΕΕ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ.   

 

 Διεφκυνςθ Εμβαδόν/τ.μ. Ημζρεσ/ανά 

εβδομάδα 

Εργατοϊρεσ Ανκρ. 

Δυναμικό 

χόλια 

Α Λζκκα 23-25 586 τ.μ. 5 4 1 1οσ όροφοσ 

Β Νίκθσ 4 3.700 τ.μ. 5 8 2 1οσ ζωσ 8οσ 

όροφοσ & 

δυο υπόγεια 

Γ Νίκθσ 4 3.700 τ.μ. 5 6 2 1οσ ζωσ 8οσ 

όροφοσ & 

δυο υπόγεια 

Δ Λ. Κθφιςιάσ 50, 

Διςτόμου 4 & 

Αλαμάνασ 

9.000 τ.μ. 2 4 1 Υπαίκριο 

parking 

 

 

Άρκρο 5 

ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςφμφωνα με τθ παροφςα 

ςφμβαςθ, τθν οικονομικι του Ρροςφορά τθσ υπ. αρικμ. πρωτ. ΤΕΕ 6030-

01/03/2019. Η παράδοςθ και θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνει 

ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του.  

Τθν  παροχι των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

παρακολουκεί και εποπτεφει θ Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Γραμματείασ, τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ του Σ.Ε.Ε., θ οποία ορίηεται ωσ «Υπεφκυνθ 

Ραρακολοφκθςθσ» τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και βεβαιϊνει κακθμερινά τθν 

άρτια και προςικουςα παροχι των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, και παράλλθλα δφναται να παρζχει κατευκφνςεισ και υποδείξεισ ςτον  
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Επόπτθ Κακαριότθτοσ και ςτον ανάδοχο και να διατυπϊνει εγγράφωσ τυχόν 

παρατθριςεισ ι ενςτάςεισ τισ οποίεσ κζτει υπ όψιν τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

Η Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία αποτελείται από υπαλλιλουσ του ΤΕΕ, 

παρακολουκεί τθν πορεία παροχισ υπθρεςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ 

και είναι αρμόδια για τθν ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ του Ζργου ςυνολικά και τθ ςχετικι 

ειςιγθςθ ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι του ΤΕΕ. 

Η Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου ελζγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχοσ 

εκτελεί τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ 

προβαίνει εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ προσ αυτόν. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςυςτάςεισ και υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 

εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν άλλωσ εντόσ άλλθσ προκεςμίασ που 

τάςςεται με τθν ζγγραφθ ςφςταςθ και να επανυποβάλλει τα παραδοτζα 

καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα.  

Η Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου για τα ενδιάμεςα παραδοτζα ςυντάςςει 

Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ, ενϊ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςυντάςςει 

Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. Πλα τα Ρρωτόκολλα Ραραλαβισ διαβιβάηονται 

από τθν ΕΡΡΕ προσ το αρμόδιο όργανο του ΤΕΕ. 

 

Άρκρο 6 

ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ το ΤΕΕ κα καταβάλει ςτθν 

Ανάδοχο το ςυνολικό ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα 

ευρϊ και τριάντα λεπτϊν (14.770,30€) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%  ποςοφ 

τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ και ογδόντα επτά 

λεπτϊν (3.544,87€), ιτοι ςτο  ςυνολικό ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων τριακοςίων 

δεκαπζντε ευρϊ και δεκαεπτά λεπτϊν(18.315,17€), ςτο οποίο περιλαμβάνονται 

όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  

2. Η ωσ άνω ςυμφωνοφμενθ τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ.   
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3. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται τμθματικά ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά 

τθν παραλαβι των ανατικζμενων υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ και με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο ςχετικοφ τιμολογίου 

4. Από το εκάςτοτε καταβαλλόμενο ποςό κα γίνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ οι 

οποίεσ ιςχφουν κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ. 

5. Κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει αποδεικτικό 

φορολογικισ ενθμερότθτασ κακϊσ και βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για 

τισ οφειλζσ τθσ προσ το ΙΚΑ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Άρκρο 7 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ ι μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ των όρων 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και οφείλονται 

αποδεδειγμζνα ςτθν Ανάδοχο, θ Ανάδοχοσ δφναται να κθρυχκεί  ζκπτωτοσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποτφχουν οι ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ,  με Απόφαςθ τθσ ΔΕ 

του ΤΕΕ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ΤΕΕ δατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από τθν 

Ανάδοχο τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε αποδεδειγμζνθ ηθμία, άμεςθ 

ι ζμμεςθ, υποςτεί. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ ευκφνθσ τθσ Αναδόχου ςτθν 

κακυςτζρθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν και εν γζνει πλθμμελοφσ 

εκπλιρωςθσ των αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων και αφοφ προθγουμζνωσ 

αποτφχουν οι ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ των ενδεχόμενων διαφορϊν, θ 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το ΤΕΕ του ποςοφ των εκατόν πενιντα 

Ευρϊ (150,00 €) για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, ωσ ποινικι ριτρα, θ οποία 

ςυμφωνείται από τοφδε εφλογθ, δίκαιθ, ςφμφωνθ με τα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ 

και ανάλογθ με το ςκοπό για τον οποίο ςυμφωνείται. Το προαναφερόμενο ποςό τθσ 

ποινικισ ριτρασ κα καταβάλλεται ανεξάρτθτα από τθν ωσ άνω αποηθμίωςθ. 
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Άρκρο 8 

ΕΚΧΩΡΗΗ – ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε 

να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Τ.Ε.Ε., 

θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι 

ζγγραφθ ζγκριςθ του Τ.Ε.Ε., κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

Άρκρο 9 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

θτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

περιζλκουν ςτθν Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ που αποτελοφν ι 

ςυνδζονται με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΤΕΕ, μελϊν του 

ι και τρίτων, θ Ανάδοχοσ, αναφορικά με τισ εν λόγω εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, 

κεωρείται αποκλειςτικά «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» κατά τα οριηόμενα ςτθν 

κείμενθ Ελλθνικι και Ενωςιακι νομοκεςία Ρερί Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και δεςμεφεται περεταίρω από τισ υποχρεϊςεισ που ο 

Νόμοσ ορίηει για τουσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία. 

 

Άρκρο 10 

   ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει ωσ άκρωσ εμπιςτευτικά και να 

μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο οποιαδιποτε δεδομζνα, ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ. Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι το ςφνολο των υπάλλθλων τθσ γνωρίηουν και 
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ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ  που προκφπτουν από το παρόν άρκρο και 

παράλλθλα να εξαςφαλίςει τθν διαφφλαξθ και αςφάλεια των ανωτζρω 

πλθροφοριϊν και ςτοιχείων και τθν παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. 

 

Άρκρο 11 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κάκε διαφορά ωσ προσ τθν ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια Ακινασ.  

Για τθ ςφςταςθ και απόδειξθ των παραπάνω ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία (3) 

αντίγραφα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, τα δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο 

γραφείο του ΤΕΕ και ζνα ζλαβε ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου που διλωςε, ότι 

ενεργεί για λογαριαςμό τθσ.  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

    Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

   Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 

  ωτιριοσ Κουπίδθσ 

 

 

 

 




