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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14/2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ # 6.360,00 €# (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Τμήματος
Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., επί της οδού Γιαννιτσών 31Βαλκανικό Κέντρο, 54627 Θεσσαλονίκη, στο <<συνεργείο καθαρισμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ>>,
έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #6.360,00€ # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
Παπάγου σήμερα, 04-Μαΐου -2017, στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε), οι υπογράφοντες τη σύμβαση :
1. Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΟΥΡΔΑ , με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 078371 (στο εξής
καλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή») και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «συνεργείο καθαρισμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ», που εδρεύει επί
της οδού Κρυστάλλη 5, 56224, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 075171170 και Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, όπως
νομίμως εκπροσωπείται σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ με Α.Δ.Τ.: Χ 264195 (στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος»),
αφού έλαβαν υπόψη:
α) Το υπ΄αριθμ. οικ.1426/Φ. ΚΘΡ/21-11-2016 πρωτογενές αίτημα, που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με
Α.Δ.Α.Μ.: 16REQ005421244.
β) Την από 15-12-2016 προσφορά του <<συνεργείου καθαρισμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ>>,
γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 9923/755/21-02-2017 αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και
έγκρισης δαπάνης, συνολικού ποσού #6.360,00€#, για την εκτέλεση του έργου παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού του κτιρίου του Τμήματος Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ., επί της οδού οδού Γιαννιτσών 31-Βαλκανικό Κέντρο, 54627 Θεσσαλονίκη για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας
σύμβασης .
δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οίκ.11904/893/05-04-2017 απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Τμήματος Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ., επί της οδού Γιαννιτσών 31-Βαλκανικό Κέντρο, 54627 Θεσσαλονίκη, στο <<συνεργείο
καθαρισμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ>>, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #6.360,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχομένη από την
επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης .
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ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, αναθέτει στο δεύτερο των
συμβαλλομένων, την εκτέλεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Τμήματος
Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., επί της οδού Γιαννιτσών 31Βαλκανικό Κέντρο, 54627 Θεσσαλονίκη, στο <<συνεργείο καθαρισμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ>>, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #6.360,00€ # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της
παρούσας σύμβασης, με τους εξής όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει: Την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, συνολικού εμβαδού 779,3 τ.μ.,
που βρίσκονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Γιαννιτσών 31Βαλκανικό Κέντρο, κτίριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», στη Θεσσαλονίκη και αποτελούνται από χώρους γραφείων
και βοηθητικούς χώρους (διάδρομοι, W.C., κουζίνες αρχείο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων). Η παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά
στην υπ’αριθμ. οικ. 1514/Φ.ΚΘΡ/09-12-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
ευρώ και #6.360,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις
του ενάριθμου έργου <<2015ΣΕ07620000-ΣΑΕ 076/2>>, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του
Τμήματος Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ., εντός του έτους 2017. Σε περίπτωση
που το ενάριθμο έργο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο, η δαπάνη θα βαρύνει το νέο ενάριθμο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Σε κάθε πληρωμή, θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο κράτηση ύψους 0,06% επί της καθαρής
αξίας του τιμολογίου, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται
επιπλέον σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) βάσει του άρθρου 375
παρ. 7 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, που εφαρμόζεται και σε συμπληρωματική σύμβαση. Επίσης,
κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών καθαρισμού θα γίνεται σε μηνιαία βάση, μετά την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρίθμ.
πρωτ.: οίκ. 297/Φ.ΛΕΞ/23-03-2017 απόφαση του Τμήματος Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης και
αφού ο Ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο στο όνομα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Α.Φ.Μ.:
090310533 και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες
υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων.
Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
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Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του «Αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη
αντικείμενο.
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Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

και

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

Για τον Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
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