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Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ 

φμβαςη προμήθειασ εκατόν είκοςι (120) δοχείων μαφρου γραφίτη (toner) για  

εκτυπωτζσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ςτισ εκλογζσ του ΣΕΕ τησ 03.11.2019 ποςοφ εννζα 

χιλιάδων εβδομήντα τεςςάρων ευρϊ (9.074,00 €) πλζον Φ.Π.Α 

 

 

τθν Ακινα ςιμερα, 09/10/2019 , ςτα γραφεία του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ 

(Κεντρικι Τπθρεςία), επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Σ.Κ 105 63, μεταξφ των κατωτζρω 

ςυμβαλλομζνων, ιτοι: 

α) Αφενός μεν του Νομικοφ Πρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με τθν επωνυμία 

«Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ 

Νίκθσ, αρ. 4, T.K. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Τ. Δϋ Ακθνϊν, και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. ταςινό, αναφερόμενο εφ’ εξισ 

ωσ «ΣΕΕ», 

β) Αφετζρου δε τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία Κόντησ Μονοπρόςωπη ΕΠΕ  , που 

εδρεφει ςτο Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ Μάρνθσ 18 & 3θσ επτεμβρίου, ΣΚ 10433, με 

Α.Φ.Μ 095367575, υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΤ Δϋ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροςωπείται νομίμωσ από 

τον κ. Παναγιϊτη Κόντη  του Κωνςταντίνου , με ΑΔΣ  270280  , κάτοικο Ακθνϊν ,   

αναφερομζνθ  ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ». 

 

 

αφοφ ελήφθηςαν υπόψη: 

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

08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν». 

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

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

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 

οδθγίασ 95/46/ΕΚ. 

         Ο Ν. 4624/2019 ωσ προσ τα μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι 

νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ. 

 Η υπ’ αρικ. Α39/26/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΔ46Ψ842-ΑΚΟ) απόφαςθ τθσ ΔΕ 

του ΣΕΕ, δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ προμικεια (120) δοχείων μαφρου 
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γραφίτθ (toner) για εκτυπωτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εκλογζσ του ΣΕΕ 

τθσ 03.11.2019 

 Η με αρ. πρωτ. ΔΟΤ/962/01.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΝ4Π46Ψ842-ΩΗ4) 

απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

 Η  υπ. αρ. πρωτ. 21888/23.09.2019 προςφορά τθσ Αναδόχου. 

 

ςυμφωνήθηκαν, ςυνομολογήθηκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξήσ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ είναι θ προμικεια εκατόν είκοςι (120) δοχείων μαφρου 

γραφίτθ (toner) για ιςάρικμουσ εκτυπωτζσ (μοντζλα = Lexmark E340, Lexmark E360, HP 

M402, HP M400, HP P1606) που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε εκλογικά τμιματα τθσ Ακινασ 

και τθσ Περιφζρειασ για τθν εκτφπωςθ καταςτάςεων αποτελεςμάτων κατά τθν 

θλεκτρονικι καταμζτρθςθ των ψθφοδελτίων ςτισ εκλογζσ του ΣΕΕ τθσ 03.11.2019. Οι 

ςχετικζσ ποςότθτεσ των δοχείων μαφρου γραφίτθ (toner) ανά κωδικό αναλϊςιμου  

αναφζρονται ςτθν υπ. αρ. πρωτ. 21888/23.09.2019 προςφορά τθσ Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΠΟΙΟΣΙΚΗ – ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των εκατόν είκοςι (120) δοχείων μαφρου γραφίτθ (toner) ορίηεται 

ςε  δεκαπζντε (15) θμζρεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν από τθν Ανάδοχο ςτο ΣΕΕ κα 

γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τισ υπ’ αρ. 

Α2/40/2018 και Α46/12/2019 αποφάςεισ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ για το ζτοσ 2019 και όπωσ 

αυτι κα τροποποιθκεί ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ.  

Οι Τπεφκυνοι Παραλαβισ κα ελζγξουν αν θ Ανάδοχοσ εκτζλεςε τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και κα προβοφν εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ ςε αυτιν 

εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. 

 Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί εγκαίρωσ και προςθκόντωσ προσ τισ 

ανωτζρω υποδείξεισ και ςυςτάςεισ εφόςον προκφψουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Η δαπάνθ για τθν προμικεια των εκατόν είκοςι (120) δοχείων μαφρου γραφίτθ (toner) 

κα ανζλκει ςτο ποςό των εννζα χιλιάδων εβδομήντα τεςςάρων ευρϊ (9.074,00 €) 

πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 24% ποςοφ δφο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά 

ευρϊ και εβδομήντα ζξι λεπτϊν (2.177,76 €), ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των ζντεκα 

χιλιάδων διακοςίων πενήντα ενόσ ευρϊ και εβδομήντα ζξι λεπτϊν (11.251,76€), ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 7123.01 και είναι εντόσ του διακζςιμου ποςοφ πίςτωςθσ.  

H Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου, επί του οποίου κα γίνονται οι 

νόμιμεσ κρατιςεισ και θ παρακράτθςθ φόρου. 
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Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν εξόφλθςθ του τιμολογίου είναι θ προςκόμιςθ 

προςικουςασ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Οποιαδιποτε ζξοδα (όλωσ 

ενδεικτικά: χαρτόςθμα, νόμιμεσ κρατιςεισ κ.λπ.) βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

 

Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν προβεί ςε καμία απολφτωσ πράξθ προςβολισ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ΣΕΕ, κακϊσ και των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα των μελϊν ι ςυνεργατϊν αυτοφ, που τυχόν ζρκουν εισ γνϊςθ τθσ, κακϋ 

οιονδιποτε τρόπο, ενϊ ταυτόχρονα οφείλει να ενθμερϊςει το ΣΕΕ,  για οποιαδιποτε 

περίπτωςθ προςβολισ αυτϊν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

                                               ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

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

γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο οποιαδιποτε δεδομζνα, ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 

που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ. Η 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να εξαςφαλίςει 

ότι το ςφνολο των υπάλλθλων τθσ γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται προσ τισ 

υποχρεϊςεισ  που προκφπτουν από το παρόν άρκρο και παράλλθλα να εξαςφαλίςει τθν 

διαφφλαξθ και αςφάλεια των ανωτζρω πλθροφοριϊν και ςτοιχείων και τθν 

παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ περιζλκουν 

ςτον Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ που αποτελοφν ι ςυνδζονται με δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΣΕΕ, μελϊν του ι και τρίτων (εφεξισ 

προςωπικά δεδομζνα), ο Ανάδοχοσ δρα ωσ «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» και δεςμεφεται 

να επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΣΕΕ, τισ 

προβλζψεισ του Κανονιςμοφ και του Ν.4624/2019 που αφοροφν και ρυκμίηουν τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

ε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ ι μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και οφείλονται 

αποδεδειγμζνα ςτον Ανάδοχο, ο Ανάδοχοσ δφναται να κθρυχκεί  ζκπτωτοσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποτφχουν οι ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ,  με Απόφαςθ τθσ ΔΕ του 

ΣΕΕ. τθν περίπτωςθ αυτι το ΣΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από τον Ανάδοχο τθν 

καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε αποδεδειγμζνθ ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, 

υποςτεί. 
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ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ ευκφνθσ του Αναδόχου ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ παροχισ 

των παραπάνω υπθρεςιϊν και εν γζνει πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των 

αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων και αφοφ προθγουμζνωσ αποτφχουν οι ενζργειεσ 

φιλικισ διευκζτθςθσ των ενδεχόμενων διαφορϊν, θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 

καταβολι προσ το ΣΕΕ του ποςοφ των εκατόν πενήντα Ευρϊ (150,00 €) για κάκε θμζρα 

κακυςτζρθςθσ, ωσ ποινικι ριτρα, θ οποία ςυμφωνείται από τοφδε εφλογθ, δίκαιθ, 

ςφμφωνθ με τα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και ανάλογθ με το ςκοπό για τον οποίο 

ςυμφωνείται. Σο προαναφερόμενο ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ κα καταβάλλεται 

ανεξάρτθτα από τθν ωσ άνω αποηθμίωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΗ 

 

Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ «Ανάδοχοσ» δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει το ςφνολο ι 

μζροσ των υποχρεϊςεων ι των απαιτιςεϊν τθσ που απορρζουν από τθν παροφςα ςε 

τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςχετικι ςυναίνεςθ του «Σ.Ε.Ε.», άλλωσ κθρφςςεται ζκπτωτθ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ 

παροφςασ ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τουσ όρουσ και προχποκζςεισ 

περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων και περί προμθκειϊν του Δθμοςίου και ιδίωσ του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν» και του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45/1999) «Περί κφρωςθσ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» κακϊσ και οι διατάξεισ του Ν. 4449/2017 

(ΦΕΚ Α’ 7/24.01.2017) «Τποχρεωτικόσ ζλεγχοσ των ετιςιων και των ενοποιθμζνων 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, δθμόςια εποπτεία επί του ελεγκτικοφ ζργου και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ & ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ 

 

Για κάκε διαφορά που απορρζει αμζςωσ ι εμμζςωσ από τθ ςφμβαςθ αυτι και αφορά 

τθν ερμθνεία ι/και τθν εκτζλεςι τθσ αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια των 

Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το ελλθνικό. 

Συχόν ακυρότθτα όρου/όρων τθσ παροφςασ δεν επθρεάηει το κφροσ των 

υπολοίπων όρων, τα δε ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να καλφψουν το κενό που 

ενδζχεται να προκφψει εξαιτίασ ακυρότθτασ όρου/όρων ερμθνευτικά ι και με 

ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ κατά τρόπο που να εκπλθροφται ο οικονομικόσ ςκοπόσ τθσ. 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι και ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

πραγματοποιείται και είναι ιςχυρι μόνον εφόςον γίνει εγγράφωσ και προςυπογραφεί 

νομίμωσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, αποδεικνφεται δε μόνον εγγράφωσ, 

αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ 

διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ, υπογράφθκε, νόμιμα και ωσ 
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ζπεται, από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) όμοια και ιςόκυρα πρωτότυπα, εκ των 

οποίων δφο (2) ζλαβε το «Σ.Ε.Ε.» και ζνα (1) θ «Ανάδοχοσ» για κάκε νόμιμθ χριςθ. 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Για το «Σ.Ε.Ε.» 

Ο Πρόεδροσ 

 

 Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

 

Για την «Ανάδοχο» 

O Νόμιμoσ  Εκπρόςωποσ 

 

Παναγιϊτησ Κ. Κόντησ 

 




