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ΣΥΜΒΑΣΗ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθµός: 6481/5/25-δ΄ 
 
Ποσό: 15.777,00 Ευρώ  
Είδος:Καθαρισµός κεντρικού κτιρίου και κτιρίου 3ου 
Τµήµατος ∆ιαχείρισης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Υλικού.   
 
Προµηθευτής: ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.΄΄ 

 
 
 
      Σήµερα την 29η του µηνός Μαρτίου   του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας 
Τρίτη,  και ώρα 08.00 στις Αχαρνές Αττικής και στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιαχείρισης 
Υλικού/Α.Ε.Α., Λ.Θρακοµακεδόνων 101 Αχαρνές, οι υπογεγραµµένοι:  
     α) Νικόλαος ΧΡΗΣΤΟΥ, Π.Ε./Α΄ ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Υλικού του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε 
βάση τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και που στη συνέχεια θα 
ονοµάζεται στη σύµβαση αυτή για συντοµία <<Αγοραστής>> ή <<Υπηρεσία>> και 
     β) Η εταιρεία µε την επωνυµία <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.>>, που εδρεύει 
στην οδό Σ. Πέτρουλα 3 και Φυλής-Τ.Κ.133 41-Ανω Λιόσια, τηλ.210-2486107, 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον Νικόλαο ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗ  και που στη 
συνέχεια θα ονοµάζεται στη σύµβαση αυτή για συντοµία <<Προµηθευτής>> ή 
<<Εταιρεία>>, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:  
      Με την υπ αριθµ.6481/5/25-γ΄ από 28-03-2011 απόφαση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Υλικού /Α.Ε.Α. , κατακυρώθηκε η ανάθεση εκτέλεση εργασιών  και ο 
καθαρισµός του κεντρικού κτιρίου και του κτιρίου του 3ου Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Υλικού στην παραπάνω αναφερόµενη 
εταιρεία. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ι-ΓΝ



 
 

 
                                                                     Ανήκει στη σύµβαση 6481/5/25-δ 
                                                                    ∆.∆.Υ./Α.Ε.Α. 
 
 
     Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την 
προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει τον καθαρισµό των                                                                                                                                        
προαναφερόµενων κτιρίων  στο δεύτερο συµβαλλόµενο <<προµηθευτή>>, ο οποίος 
αναλαµβάνει αυτή µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
 

  
Άρθρο  1 

Αντικείµενο σύµβασης 
 

      Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι ο καθαρισµός των κτιρίων της ∆/νσης 
∆ιαχείρισης Υλικού  που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
σύµβασης, συνολικής αξίας ευρώ 15.777,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
 

Άρθρο  2 
Στοιχεία του υπό προµήθεια είδους 

 
    Το είδος της προµήθειας, η ποσότητα και η τιµή ορίζονται ως κατωτέρω: 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Μ.Μ.) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 
Καθαρισµός των χώρων 
των γραφείων, των 
τουαλετών, των 
διαδρόµων, των 
αποθηκών καθώς και των 
βοηθητικών και 
εξωτερικών χώρων του 
κεντρικού κτιρίου και του 
κτιρίου του 3ου Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Οχηµάτων 
της ∆.∆.Υλικού. 

από 1-04-2011 
έως 31-12-2011 
σε 9 µήνες 

1.753,00 
 
 

15.777,00 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 12.826,80 
ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 23%  2.950,16 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 15.777,00 

      Στην τιµή  των ως άνω αναφεροµένων εργασιών , περιλαµβάνεται η αξία των 
ειδών και των υλικών, τα έξοδα µεταφοράς τους µέχρι και εντός των αποθηκών των 
ενδιαφεροµένων υπηρεσιών, µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή, ως και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη µη ρητά αναφερόµενη, εκτός από τον Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ι-ΓΝ



                                                                       Ανήκει στη σύµβαση 6481/5/25-δ  
                                                                       ∆.∆.Υ./Α.Ε.Α. 
 
 
 
      Η συνολική αξία θα παραµείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας 
σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµιά µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
 
 
 

Άρθρο  3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης εργασιών 

 
 
 

       Η παραλαβή της γενοµένης εργασίας θα γίνεται καθηµερινά  από τριµελή 
επιτροπή που θα ορισθεί από την υπηρεσία µας, κατά το χρονικό διάστηµα από 1-
04-2011 έως 31-12-2011 και στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται και υπογράφεται  
πρακτικό. 
       Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων από το άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 
κυρώσεων για εκπρόθεσµη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η 
διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου. 
      Μετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σε περίπτωση 
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εκπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρα βία σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.5 του π.δ.118/2007. 
 
 
 
 
 

Άρθρο  4 
Τρόπος και χρόνος πληρωµής 

 
 
 

        Η πληρωµή της δαπάνης στον προµηθευτή, θα γίνεται κάθε µήνα, µε την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος από την Υ.∆.Ε./Υ.Π.Π. στο όνοµα του δικαιούχου 
δια της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
        Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.43-110 ´´ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και Κ.Α.Ε. 0875  του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 
2011 µε αριθµό βιβλίου Εγκρίσεως Υ.∆.Ε. 29754 και Α.∆.Α. 4ΑΘΒΙ-ΣΩ . 
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                                                                       Ανήκει στη σύµβαση 6481/5/25-δ  
                                                                       ∆.∆.Υ./Α.Ε.Α. 
 
 
 

Άρθρο  5 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήµατος 

 
      Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταµείων Προ-
σωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 6,4% (Μ.Τ.Σ.2,72%, Τ.Α.Α.Σ.2,72%, 
Μ.Τ.Π.Υ.0,96%), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήµου και 20% επί του 
χαρτοσήµου υπέρ Ο.Γ.Α. 
       Κατά την πληρωµή  θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 
ν.2198/94 φόρος εισοδήµατος. 
                                              
 

Άρθρο 6 
Λοιποί όροι  

 
         Για τους λοιπούς µη κατονοµαζόµενους στην παρούσα σύµβαση όρους 
ισχύουν οι όροι των επισυναπτοµένων παραρτηµάτων Α΄και Β΄τα οποία 
υπογεγραµµένα και από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της σύµβασης αυτής καθώς επίσης η προσφορά του προµηθευτή και οι 
ανακοινώσεις των οποίων ο προµηθευτής έλαβε γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.    
        Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών , 
οι οποίες σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων 
από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. 
        Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγελθεί 
η παρούσα σύµβαση. 
 

                                                                                                                                   
Άρθρο  7 

Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις 
 
 

          Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας  
σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια Αθηνών. 
         Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ν.2286/1995 (ΦΕΚ  19-Α), ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247-Α),Ν. 2452/1996 και το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150-Α). 
       Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια 
πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα 
προβλεπόµενα ένσηµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, ένα κατατέθηκε στη ∆/νση 
∆ιαχείρισης Υλικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας , το άλλο πήρε ο  
Προµηθευτής και ένα τελευταίο απεστάλη στην ∆-νση Οικονοµικών Τµ. 1ο Α.Ε.Α./ 
Υ.Π.Π. . 
Ύστερα από αυτά συντάχτηκε η σύµβαση , η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε , υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) πρωτότυπα , σε 
κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκε το νόµιµο κινητό χαρτόσηµο .  
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
         Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο                                         Ο προµηθευτής 
    Ο ∆ιευθυντής της ∆.∆.Υ./Α.Ε.Α.                                      και γι’ αυτόν 
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