
 
 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ημερομηνία   30/9/2016 

 

                              Προς  το τμήμα Οικονομικού 

Θέμα : Υπογραφή ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με 

τους συμβασιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας 

Σχετικά: Η υπ’ αριθ. 2286/29-9-2016, θέμα ΜΟΝΟ, συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Σας ενημερώνομε ότι σε συνέχεια της ως άνω αναφερόμενης απόφασης  του Δ.Σ., υπογράφηκαν 

53 συμβάσεις μίσθωσης έργου, δίμηνης διάρκειας από 1/10/2016 έως 30/11/2016, με τους ήδη 

υπηρετούντες στην υπηρεσία καθαριότητας του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 114.850,24€. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας με τους δικαιούχους και τα ποσά που αναλογούν σε καθένα 

καθώς επίσης και οι υπογραφείσες συμβάσεις. 

 

 

Κοινοποίηση: 
-Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο 
-Αν. Διοικητή 
- Διοικ.ΔΙεύθυνση 
-Υποδ. Οικονομικού 
- Τμ. Προσωπικού 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Ισίδωρος Πρώιος 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

Διοικητική Διεύθυνση 
Γραφείο Διοικητικού Διευθυντή 
Αρμόδιος : Οικονομάκης Μανόλης 

  Τηλ. 2132046101 

Αρ. Πρωτ.: 10895/763585 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



 
 

 

  

ΚΩΔ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ_ΗΜΠΑΙΔΙΑ ΚΩΔ_2016ΜΗΝ. ΔΑΠ ΜΙΚΤΑ ΠΛΗΡ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΥΠΕΡΕΡΓ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΟΔΟΤ.

1 074734004 ΠΡΑΣΟΤΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ820:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 1 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

3 121001511 ΠΡΑΣΟΤΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ616:ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

4 114811265 DROZD NADIVA ULIVAN

Κ802:50 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΡΧΕΙΟ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

5 114047584 ΦΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ619:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 1 6 2 16022 975,37 766,74 594,61 585,00 52,50 16,74 112,50 208,63

6 123714310 BEJKOLLI MIRELA YULI

Κ804:ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΓΟΡΩΝ & ΠΥΛΗ & ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

7 073380015 ΣΤΕΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚ823:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 4 8 0 18006 1258,01 988,92 756,68 780,00 0,00 58,92 150,00 269,09

8 043083114 ΣΚΑΡΜΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚ809:ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 1 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

9 101492629 ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ611:ΓΕΜΕΛΕΙΟ ΔΙΕΚ & ΓΡ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

10 126213674 ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Κ615:ΑΥΛΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 1 16012 956,29 751,74 582,98 585,00 37,50 16,74 112,50 204,55

11 123715540 SAMOHALSKA HANNA ULIVAN Κ811:ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 0 18006 1258,01 988,92 756,68 780,00 0,00 58,92 150,00 269,09

12 114801942 ΒΕΡΟΙΚΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κ805:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ &  

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

13 064191519 ΣΑΜΟΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ816:ΣΥΓΓΡΕΙΟ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 8 1 18013 1295,63 1018,50 778,75 780,00 50,00 38,50 150,00 277,13

14 118387430 ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ Κ822:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 3 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

15 105556123 ΣΑΡΑΚΙΝΙ ΜΠΛΕΡΙΝΑ SARAKINI Κ622:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 4 6 1 16012 956,29 751,74 582,98 585,00 37,50 16,74 112,50 204,55

16 035169026 ΜΑΝΟΥ ΖΩΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ612:ΚΨΥ ΚΕΡΑΤΣ & ΚΟΡΥΔ. 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

17 114834045 ΠΕΤΡΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ KΩΝ/ΝΟΣ

Κ801:ΝΟΣΟΚ. ΗΜΕΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΙΑΤΡ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

18 114832826 ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Κ607:ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛ. ΨΥΧ.  & ΑΓΡΟΚ. 

& ΛΕΒΗΤ. 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

19 134615640 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κ803:16 ΑΤΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ & 

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

20 132356099 ΘΕΟΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Κ604:ΓΕΜΕΛΕΙΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

21 105892536 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚ603:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ - ΣΥΓΓΡΕΙΟ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

22 075619386 ΚΟΦΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ814:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

23 154302219 ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ ΑΥΓΗ ΜΙΧΑΗΛ Κ617:ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 2 6 1 16012 956,29 751,74 582,98 585,00 37,50 16,74 112,50 204,55

24 154959579 ΣΥΚΑΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ826:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 7 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

25 154303216 ΛΑΜΠΙΔΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ625:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 7 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

26 018692641 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚ808:ΑΥΛΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 1 18013 1295,63 1018,50 778,75 780,00 50,00 38,50 150,00 277,13

27 101078719 ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ- ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κ817:ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

28 122553099 BAME LILIANA RAIF Κ623:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 5 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

29 147827777 ΜΙΛΕ ΕΝΤΕΛΙΑ ΜΠΙΜΠΟ Κ601:50 ΑΤΟΜΩΝ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 6 2 16022 975,37 766,74 594,61 585,00 52,50 16,74 112,50 208,63

30 156267165 ΚΟΥΣΙΑΝ ΜΕΣΟΥΡΕ ΝΑΖΜΗ

Κ602:ΤΑΡΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ -

ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

31 123209170 STRENTURA LILIANA IOSIF

Κ807:ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) - 

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

32 145700039 ΜΟΥΡΑΤΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΣ Κ613:ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝ ΥΠ + ΤΡΑΠΕΖ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

33 118636228 NWAEZE GLORY ONYEDINMASAMPON HARRISONΚ608:ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ 6 2 16022 975,37 766,74 594,61 585,00 52,50 16,74 112,50 208,63

34 149481874 MOCANU GHERGHINA ΙΟΑΝ Κ620:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 2 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

35 112682351 ΘΩΜΑΛΑΡΙ ΕΛΙΝΤΑ ΒΑΣΙΛΗ

Κ605:ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ 6 3 16032 1023,07 804,24 623,70 585,00 90,00 16,74 112,50 218,83

36 122619020 CIUFLEA CAMELIA- EUSABETADUMITRU Κ618:ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

38 140385998 SINAJ JOLANDA VELEDIN Κ609:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 6 3 16032 1023,07 804,24 623,70 585,00 90,00 16,74 112,50 218,83

39 148274814 ΤΖΟΡΤΑ ΓΚΙΟΞΑΛ ΜΕΜΕΤ Κ624:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 6 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

40 124102284 PAPARUZA NADIA -ANA PETRE Κ824:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 5 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

41 155105399 POPESCU ANCUTA -MIRELA GHEORGE Κ812:ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

42 075009260 ΧΑΣΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚ819:ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 8 0 18004 1293,36 1016,71 773,56 780,00 0,00 86,71 150,00 276,65

43 069307429 DEDEJ FADIL SHERBET

Κ606:ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ  

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

44 147375861 GAUSHI ENERIK DRITON Κ626:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 8 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

45 159756624 ΑΝΕCHITEI OANA-ELENA ION

Κ806:ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

47 160027781 ΚΟΤΖΙΜΠΕΛΛΗ ΜΠΡΟΥΝΟ ΡΟΛΑΝΤ Κ825:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 6 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

48 155291561 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Κ821:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 2 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

49 143244716 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κ818:ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

50 134625576 ΠΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚ810:ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 2 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

51 123748282 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ815:ΤΑΡΣΗ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

52 134604311 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ621:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 3 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

53 068532101 ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚ614:ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ 1 & 2 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

54 064525825 ΕΞΩΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ813:ΓΕΜΕΛΕΙΟ 8 0 18003 1232,03 968,50 744,28 780,00 0,00 38,50 150,00 263,53

55 126912473 GUSHA LULIETA RAPO Κ610:ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6 1 16012 956,29 751,74 582,98 585,00 37,50 16,74 112,50 204,55

56 156269400 ΤΖΟΡΤΑ ΤΖΑΝΑΝ ΜΕΜΕΤ Κ627:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 9 6 0 16002 908,58 714,24 553,90 585,00 0,00 16,74 112,50 194,34

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 57.425,12 45.142,03 34.807,65 36.075,00 587,50 1.542,03 6.937,50 12.283,09

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 114.850,24 90.284,06 69.615,30 72.150,00 1.175,00 3.084,06 13.875,00 24.566,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΝΝΑ ΠΡΑΣΟΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΝΙΚΑΙΑ, οδός ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ αρ. 37, Τ.Κ. 18451, Α.Φ.Μ. 074734004, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ820 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 1. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 
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(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΟΛΓΑ ΠΡΑΣΟΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός ΡΟΥΠΑΚΙ- ΜΕΛΙΣΣΙΑ αρ. 0, Τ.Κ. 19300, Α.Φ.Μ. 

121001511, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ616 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η NADIVA DROZD του ULIVAN, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΕΩΡ. ΣΟΥΤΣΟΥ αρ. 44, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 114811265, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ802 50 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΡΧΕΙΟ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

NADIVA DROZD 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΑΔΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΗ αρ. 0, Τ.Κ. 13008, Α.Φ.Μ. 

114047584, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ619 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 1. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  766,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 208,63€,  συνολικό ποσό 975,37€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 594,61€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΑΔΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η MIRELA BEJKOLLI του YULI, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ αρ. 69, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 123714310, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ804 ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ & 

ΠΥΛΗ & Α. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

MIRELA BEJKOLLI 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΝΑΚΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, οδός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αρ. 87, Τ.Κ. 18755, 

Α.Φ.Μ. 073380015, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ823 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 4. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ Ή ΝΥΚΤΑ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  988,92€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 269,09€,  συνολικό ποσό 1.258,01€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 756,68€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΡΜΕΑ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ αρ. 12, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 

043083114, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ809 ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 1. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΡΜΕΑ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

του ΓΕΩΡΓΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΖΕΦΥΡΟΥ αρ. 54, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 

101492629, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ611 ΓΕΜΕΛΕΙΟ ΔΙΕΚ & ΓΡ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΦΩΤΗΣ ΛΕΛΟΥΔΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΠΕΡΑΜΑ, οδός ΤΕΡΜΑ  ΛΑΝΙΤΟΥ αρ. 0, Τ.Κ. 18863, Α.Φ.Μ. 126213674, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ615 ΑΥΛΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  751,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 204,55€,  συνολικό ποσό 956,29€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 582,98€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΦΩΤΗΣ ΛΕΛΟΥΔΑΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η HANNA SAMOHALSKA του ULIVAN, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΕΩΡ. ΣΟΥΤΣΟΥ αρ. 44, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 

123715540, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ811 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ Ή ΝΥΚΤΑ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  988,92€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 269,09€,  συνολικό ποσό 1.258,01€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 756,68€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

HANNA SAMOHALSKA 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΟΙΚΙΟΥ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΚΑΝΑΡΗ αρ. 22, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 

114801942, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ805 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ &  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΟΙΚΙΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 1 από 107 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΟΙΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ αρ. 11, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 064191519, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ816 ΣΥΓΓΡΕΙΟ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  1.018,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 277,13€,  συνολικό ποσό 1.295,63€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 778,75€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΟΙΛΗ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΛΕΝΗ ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ του ΠΕΤΡΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ αρ. 76, Τ.Κ. 12131, Α.Φ.Μ. 118387430, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ822 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 3. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΠΛΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΙ του 

SARAKINI, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ αρ. 18, Τ.Κ. 19300, 

Α.Φ.Μ. 105556123, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ622 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 4. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  751,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 204,55€,  συνολικό ποσό 956,29€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 582,98€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΙ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΖΩΗ ΜΑΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΙΛΙΟΝ, οδός ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 18, Τ.Κ. 13122, Α.Φ.Μ. 035169026, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ612 ΚΨΥ ΚΕΡΑΤΣ & ΚΟΡΥΔ.. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΖΩΗ ΜΑΝΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΕΚΑ του 

KΩΝ/ΝΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΤΟΜΠΑΖΗ αρ. 78, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 

114834045, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ801 ΝΟΣΟΚ. ΗΜΕΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 2 από 107 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΕΚΑ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ του 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ αρ. 0, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 

114832826, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ607 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛ. ΨΥΧ.  & ΑΓΡΟΚ. & 

ΛΕΒΗΤ.. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ αρ. 30, Τ.Κ. 12461, 

Α.Φ.Μ. 134615640, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ803 16 ΑΤΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ & 

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ αρ. 29, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 132356099, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ604 ΓΕΜΕΛΕΙΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΠΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, οδός ΑΓ ΜΑΡΙΝΗΣ αρ. 28, Τ.Κ. 12135, Α.Φ.Μ. 

105892536, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ603 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ - ΣΥΓΓΡΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΠΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΦΙΝΑ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΟΥΣΜΑΝΗ αρ. 12, Τ.Κ. 12351, Α.Φ.Μ. 

075619386, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ814 ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΥΓΗ ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΓΩΝ. ΣΤΡΑΤ αρ. 21, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 154302219, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ617 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 2 από 107 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  751,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 204,55€,  συνολικό ποσό 956,29€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 582,98€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΥΓΗ ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΦΩΤΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΚΑΛΙΑΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, οδός ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ αρ. 137, Τ.Κ. 

17341, Α.Φ.Μ. 154959579, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ826 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 7. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΦΩΤΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΚΑΛΙΑΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΑΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 56 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ αρ. 56, Τ.Κ. 

12462, Α.Φ.Μ. 154303216, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ625 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 7. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΑΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αρ. 4, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 018692641, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ808 ΑΥΛΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  1.018,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 277,13€,  συνολικό ποσό 1.295,63€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 778,75€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ- 

ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΒΑΖΑΤΖΗ αρ. 13, Τ.Κ. 

11472, Α.Φ.Μ. 101078719, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ817 ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

1. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 8ΩΡΟ (7:30-13:30 & 17:00-19:00) 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ- ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η LILIANA BAME του RAIF, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ αρ. 26, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 122553099, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ623 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 5. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

LILIANA BAME 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΝΤΕΛΙΑ ΜΙΛΕ του ΜΠΙΜΠΟ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ αρ. 82, Τ.Κ. 10442, Α.Φ.Μ. 147827777, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ601 50 ΑΤΟΜΩΝ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  766,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 208,63€,  συνολικό ποσό 975,37€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 594,61€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΝΤΕΛΙΑ ΜΙΛΕ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΕΣΟΥΡΕ ΚΟΥΣΙΑΝ του ΝΑΖΜΗ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ αρ. 9, Τ.Κ. 10443, Α.Φ.Μ. 156267165, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ602 ΤΑΡΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ -ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 2 από 107 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΕΣΟΥΡΕ ΚΟΥΣΙΑΝ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η LILIANA STRENTURA του IOSIF, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΚΡΑΣΣΑ αρ. 19, Τ.Κ. 11255, Α.Φ.Μ. 123209170, συμφωνούν  

και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ807 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) - 

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

LILIANA STRENTURA 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙ του ΣΠΥΡΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ αρ. 15, Τ.Κ. 11143, Α.Φ.Μ. 

145700039, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ613 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝ ΥΠ + ΤΡΑΠΕΖ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η GLORY ONYEDINMA NWAEZE του 

SAMPON HARRISON, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οδός ΜΠΙΣΚΙΝΗ αρ. 0, Τ.Κ. 15771, 

Α.Φ.Μ. 118636228, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ608 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  766,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 208,63€,  συνολικό ποσό 975,37€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 594,61€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

GLORY ONYEDINMA NWAEZE 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η GHERGHINA MOCANU του ΙΟΑΝ, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΦΥΛΗΣ αρ. 183, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 149481874, συμφωνούν  

και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ620 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

GHERGHINA MOCANU 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΛΙΝΤΑ ΘΩΜΑΛΑΡΙ του ΒΑΣΙΛΗ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΡΕΝΤΗ, οδός ΘΗΒΑΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ αρ. 7, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 112682351, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ605 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  804,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 218,83€,  συνολικό ποσό 1.023,07€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 623,70€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΛΙΝΤΑ ΘΩΜΑΛΑΡΙ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η CAMELIA- EUSABETA CIUFLEA του 

DUMITRU, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ αρ. 7, Τ.Κ. 10443, Α.Φ.Μ. 

122619020, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ618 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

CAMELIA- EUSABETA CIUFLEA 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η JOLANDA SINAJ του VELEDIN, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΠΡΑΤΙΝΟΥ αρ. 51, Τ.Κ. 11634, Α.Φ.Μ. 140385998, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ609 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  804,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 218,83€,  συνολικό ποσό 1.023,07€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 623,70€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

JOLANDA SINAJ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΓΚΙΟΞΑΛ ΤΖΟΡΤΑ του ΜΕΜΕΤ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ αρ. 9, Τ.Κ. 10443, Α.Φ.Μ. 148274814, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ624 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 6. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΓΚΙΟΞΑΛ ΤΖΟΡΤΑ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η NADIA -ANA PAPARUZA του PETRE, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ. 53, Τ.Κ. 19004, Α.Φ.Μ. 

124102284, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ824 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 5. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

NADIA -ANA PAPARUZA 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ANCUTA -MIRELA POPESCU του 

GHEORGE, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ αρ. 7, Τ.Κ. 10440, Α.Φ.Μ. 

155105399, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ812 ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ANCUTA -MIRELA POPESCU 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΑΠΑΚΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, οδός ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ αρ. 27, Τ.Κ. 14123, 

Α.Φ.Μ. 075009260, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ819 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ Ή ΝΥΚΤΑ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  1.016,71€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 276,65€,  συνολικό ποσό 1.293,36€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 773,56€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΑΠΑΚΗ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η FADIL DEDEJ του SHERBET, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 5, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 069307429, συμφωνούν  

και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ606 ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

FADIL DEDEJ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ENERIK GAUSHI του DRITON, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΑΦΝΗΣ αρ. 6, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 147375861, συμφωνούν  και 

κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ626 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 8. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ENERIK GAUSHI 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η OANA-ELENA ΑΝΕCHITEI του ION, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, οδός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ αρ. 24, Τ.Κ. 11251, Α.Φ.Μ. 159756624, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ806 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

OANA-ELENA ΑΝΕCHITEI 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΠΡΟΥΝΟ ΚΟΤΖΙΜΠΕΛΛΗ του 

ΡΟΛΑΝΤ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, οδός ΣΑΜΟΥ αρ. 175, Τ.Κ. 18121, Α.Φ.Μ. 

160027781, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ825 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 6. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΠΡΟΥΝΟ ΚΟΤΖΙΜΠΕΛΛΗ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΧΙΟΥ αρ. 27, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 155291561, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ821 ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 2 από 107 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ αρ. 32, Τ.Κ. 12242, Α.Φ.Μ. 

143244716, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ818 ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 8ΩΡΟ (7:30-13:30 & 17:00-19:00) 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΚΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΙΘΑΚΗΣ αρ. 24, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 134625576, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ810 ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΚΙΟΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

του ΙΩΑΝΝΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ αρ. 34, Τ.Κ. 12461, 

Α.Φ.Μ. 123748282, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ815 ΤΑΡΣΗ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ αρ. 35, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 

134604311, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ621 ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 3. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, οδός ΖΕΑΣ αρ. 1, Τ.Κ. 18534, Α.Φ.Μ. 

068532101, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ614 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ 1 & 2. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  714,24€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 194,34€,  συνολικό ποσό 908,58€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 553,90€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΞΩΜΑΝΙΔΟΥ του 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ αρ. 101, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 

064525825, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ813 ΓΕΜΕΛΕΙΟ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0



Σελίδα 2 από 107 
 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  968,50€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,53€,  συνολικό ποσό 1.232,03€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό 

(μετά από τις κρατήσεις) των 744,28€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΞΩΜΑΝΙΔΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0

ΑΔΑ: 6Ι38469Η27-6Ε0
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Στην Αθήνα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  

που  εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  

2286/29/9/2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η LULIETA GUSHA του RAPO, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, οδός ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ αρ. 16, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 126912473, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016 και του άρθρου 51 του ν.4384/2016 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-
2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του 
κτηριακού ή του αύλειου χώρου ή των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου, βάσει των 
προγραμμάτων του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, 

τον καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, τη συγκέντρωση - μεταφορά απορ-

ριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες, που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη 

και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή (τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή εξειδικεύονται στις οδηγίες καθαρισμού, οι οποίες είναι συνημμένες στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής). 

iii. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) 

χώρους της κτηριακής δομής του Νοσοκομείου Κ610 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. 

ii. Ο χώρος και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το Νοσοκομείο και 
το αρμόδιο Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως και 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως 

με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο 

πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των  751,74€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 204,55€,  συνολικό ποσό 956,29€ και  καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 582,98€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, τους οποίους έχει αναλάβει, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί 

εγκαίρως το Νοσοκομείο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιοδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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